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Y ahora Nuevo Motor Diesel

N U E V O Gasol ina 55 6 75 CV • l f i V á l v u l a s • I n y e c c i ó n

M u l t i p u n l ( > • I)icseI58CV • Dirección Asis t ida • E leva lunas Eléctr icos • Cierre

C e n t r a l i z a d o • ABS • T ransmis ión A u t o m á t i c a CVT • A i r b a g (Conductor y

A c o m p a ñ a n t e ) • C in tu rones con Prctensores • I n m o v i l i z a d o r Ant i r robo • Barras

de Protección L a t e r a l • A i r e A c o n d i c i o n a d o • (Equipamiento según versiones).

•RV.P Recomendados|lncluyenlVA. lmpuestodaMatfrculaciofi.TranspOf1e,NissanAssistance,Campana Kc |̂ ?2£ïu»*»k.
Promocional y Plan Prever) Válido en Península y Baleares hasta tin de mes para vehículos en stock. ^Er "

MICRA .0 L
55cY- IC -Anbiig

MICRA .0 GX
55cv- 16 Ai.bdg

MICRA .3 SRi
7ÒCV- I6 -Aubag

MICRA 1.3 OX

MICRA 1.SD L
5 Bc v - Ai > bag

MICRA 1. SD QX
58cv-Doblc Ant>ag

1 .096.000

i. 364. 000

1 .460.000

1 .742.000
A A.

1.394.000

1.565.000

MOTOR INSULAR, 5.A.
POLIGONO INDUSTRIAL DE MANACOR (JUNTO A ITV)

TEL. 971 55 00 28 / 971 55 01 61- MANACOR
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El PIa Territorial de Mallorca,
Ia possible solució

De h reunió que els mitjans de comunicació locals vàrem tenir amb els
representants del Consell de Mallorca dia 13 de juliol, hom en pot
extreure una sèrie de conclusions amb les qual quasi segur que tothom

hi estarà d'acord. La reunió pretenia informar els periodistes de Ia intenció del
Consell de posar límits al creixement urbanístic de Mallorca, per Ia qual cosa un
equip tècnic serà l'encarregat de fixar els criteris pera/ PIa Territorial de Ia nostra
¡lla.

A Mallorca hi ha uns 600.000 habitants de dret (censats), però hi ha llits per
a més d'1.200.000 persones. Hi cabem més del doble dels que som, ¡ en els
moments punta (com per exemple ara, els mesos de juliol i agost), hi som tots els
que hi cabem: és quan els mallorquins ens sentim estrets i els nostres recursos i les
nostres infrastructures veuen ultrapassada Ia seva capacitat.

Però si aqueixa situació és ja preocupant, el futur que se'ns acosta és molt més
greu: si deixàssim continuar l'actual tendència sense prendre mesures, arribaríem
a cabera l'illa 2,5 milions de persones, el doble de les que ara hisom en temporada
punta.

Dèiem al començament que quasi tothom estarà d'acord amb una sèrie de
coses, / ésque ben llunyde consideracionsparíidistes, Ia realitatés que ésben hora
que a Mallorca cerquem altres fonts de riquesa que no s/en /es urbanístiques,
perquè sinó és ben cert que aviat tocarem sostre.

El Consell creu que el límit màxim que s'ha de fixar és de 1.800.000 places,
entre turistes i residents, aproximadament. Actualment una empresa catalana fa
l'estudi que servirà de base per a l'estructuració del PIa Territorial. Això es farà
mitjançant Ia supeditació dels plans sectorials dels ajuntaments a un sol pla
territorial de Mallorca. Es a dir, cada ajuntament podrà marcar les seves directrius,
però aquestess'hauran d'adaptaraallò que ordenielpla globalperal'illa, entesa
com a una única unitat.

Encara és prest per fer una valoració d'aquest pla, però creim que qualsevol
amb una mica de seny s'avendrà que cal fer qualque cosa si no volem arribar a
situacions límits.

El nostre municipi d'Alcúdia és un exemple clar de creixement a passes de
gegant. Això implica una constant actualització de les infrastructures per tal de
cobrirlesdemandesdelsnousalcudiencs. Hosabem bé nosaltresmillorque ningú.

Ara hem de confiar (sempre hem de fer això els ciutadans, confiar i confiar, i
tanmateix...) que els polítics tant del Govern Balear com del Consell faran un
esforç per entendrer-se, i arribar a un consens més que necessari.

Es ben segur que s'ha obert un debat interessant, i per a Alcúdia, més que més.

FED'ERRADfS
El mes passat dues errades impor-

tantsafectaren lanostra revista: a Ia piana
23 hi havia un article titulat "Imatges del
passat,unrecQraalessenyoresdeguix"
en el qual no sortia el nom de l'autora, que
és naDora Riütord.

Tambéles gloses dela plana 31,
titulades "Un poc més devigilància" no
duien firma, que%ra de l'amo en Miquel
Ferrer;

AIs nostres dos col·laboradors els
demanamdisculpesperaquestesomis-
sions;itambealslectors.;Gracies.

NoladelaRedacció:
• • Volerri manifestar als nostres lectors que les entrevistes d'aquest mes

a Miquel Ramis i Miquel Ferrerno tenenaKre motiu que el;|eu càrreccom a-
Batle i regidor de Cultura respectivament. Hem considerat que les festes de
SantJaumei Ia Triennal eren un bon moment per entrevistar-los, Ja que és una
fitaanual que permetfer amb el batle un repas dels esdevenirnentssocialsT:
polítics de durant l'any, i un repàs del panorama culturalamb el regidor de
Cultura. Hem volgutesperar el mes queve perentrevistaraï grup socialista
ja que s'acomplirà unany de laseva entrada al'equip de govern i creim que:;
serà el millor moment perfer balanç i donar Ia seva visió sobre els assumptes
dela SaIa.

:5JiLaportadaifotografiesreferentsalaTriennalhanestatfetesperlaCASA
BESTARDienleshaceditRamonEstades.
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COL·LABORACIÓ

Afirmacioclara,"mate-
matica",quel'Esglesiapro-
clamaambelseumagisteri
sobretot testimonial, prag-
màtic, que se manifesta en
el seu llarg procés històric,
malgratla"incultura"iberl-
ca,quenopoquesvegades

mostra Ia cova mitjançant Ia ignorància d'allò
positiu eclessial i inflant allò negatiu.

Es evident que Ia cultura ha estat el mitjà
emprat pel cristianisme per fer arribar el seu
mlssatgemitjancantlaparaulailateologla,que
han Incidit no sols en el comportament humà
sinó també en l'extens camp de Ia cultura.

Aleshores, per desconeixement o per inèr-
cia, són molts aquells a qui no els diu res
l'encant d'una petita església romànica o gòti-
ca - com Ia nostra de Santa Anna - o Ia
grandiositat i esplendorosa bellesa de les cate-
drals.

Per aIxò, sembla adequat en motiu de Ia
darrera Triennal d'aquest segle recordar fets
culturals originals per Ia devoció dels nostres
avantpassats al Sant Crlst.

L'Església, entre els diversos mitjans que
ha emprat per exercir Ia seva missió docent,
han fet ús dels visuals, especialment expressi-
ons de Jesús i de Ia Verge Maria. En els segles
passats ha predominat Ia manifestació de
Jesús en Ia creu per ésser l'expressió més
intensa d'amor a Ia Humanitat. Per això en tots
els llocs de culte i en moltes famílies hi trobam
almanco un crucifix. A Ia nostra parròquia,
d'entre les diverses imatges de Crist enclavat,
sobresurt Ia prodigiosa que l'any 1507 suà
sang i aigua

"a Ia cova vos portaren
que se diu de sant Martí
y quand surtireu de allí
tots el portento admiraren:
sang i aigua, bella y pura,
suavan sobremanera"
Per confirmar seriosament aquest inespe-

rat prodigi, acudiren a més a més dels cler-
gues, frares franciscans i autoritats, diversos
missers i els notaris Antoni Seguí i Francesc
Arxantell que ho certificaren en actes notarials

Luego se va despaxar
A Palma notícia tal
perque admiràs el portal
veurer vostron cos suar:
Vingué pronta ab gran ternura
el qui jurad en cap era
Aquest crucifix és de època i procedència

desconeguda. Aliò cert és que és una talla
"llarga i prima", almanco anterior al segle XVI;
una expressió suau, dolça amb el desig de
motivar consol, resignació i esperança.

La progressiva devoció no sols dels alcu-

Essencialitat
inseparable:
Fe i Cultura

dlencs sinó també dels habitants dels pobles
del voltant, que el tenien pel Sant Crist més
miraculós de Mallorca, motIvà Ia construcció
d'una sumptuosa capella segons el plànol de
l'escultor Joan Antoni Oms, "inscrit dins el
corrent del Barroc i dedicat a Ia temàtica religi-
osa, fou considerat un dels més Importants
escultors de Mallorca del s.XVH". En lafesta de
Ia Immaculada de 1675 s'inicià Ia construcció
que finalitzà el 4 de maig de 1697.

De cada dia creix l'admlració de tot els que
Ia visiten, sobretot els estrangers queden sor-
presos per Ia seva magnitud, l'esplendor de les
formes i Ia pàtina en què l'ha ungida Ia devoció
i el llarg pas del temps.

Està edificada amb pedra arenisca proce-
dent de pedreres que circumdaven Ia ciutat,
excepte els capitells que són de pedra proce-
dent de Menorca.

Cada un dels seus elements: capelles,
tribunes, l'espaiós cor, el cimbori... constituei-
xen una simfonia estètica que és un plaer
contemplar-la i un lloc adequat per a Ia pregà-
ria.

Una vegada adobada Ia costosa capella
s'emprengué Ia tasca de fer el retaule central.
A finals del mateix segle s'arribà a un acord
amb el mestre Mateu Juan i Serra per l'import
de 700 lliures. EIs pintors Honorat i Miquel
Massot empraren per daurar-lo uns 12.000
pams d'or. EIs mateixos artistes pintaren dos
grans quadres amb el Sant Crist i els seus
prodigis. Probablement decoraren les parets
laterals de Ia capella, que amb eltemps esferen
malbé, malgrat el zelós rector Mn. Mateu
Alzamora (1899 a 1914) intentàs Ia seva res-
tauració. Una de les darreres millores fou
eixamplar el cambril, sota Ia direcció de l'arqui-
tecte D. Carles Garau, essentel rectorMn. Joan
Ensenyat(1916a1945).

Aquesta capella dedicada al Sant Crist és
un dels monuments illencs més significatius
del patrimoni cultural-religiós. Al marge de Ia
seva funció religiosa impacta a tots els que
tenen sensibilitat a bastament per percebre Ia
bellesa, i genera agraïment a tots els que ens
han donat en herència tan preuada deixa.

CaI destacar, a més a més, que Ia devoció
al Sant Crist ha guarnit l'ampla capella central
amb sis de laterals amb quatre retaules-tríptics
iguals en gran estructura, i els altres dos són
molt més antics i valuosos.

Apart de les diferents pintures que hi ha en
aquests retaules, mereixen destacar dos que
pintà D. Miquel Areas i dues aquarel·les de D.
Jaume Oliver.

En les vitrines del museu parroquial també
podem contemplar corones i bacinets de plata
i diversos faldes que cobrien Ia imatge, etc.

També Ia devoció-cultura es fa present en
diferents documents, però sobretoten un lllbre
crònica que se titula "Sermones que se
predicaron en los dias 25,26 y 28 de julio del
año 1697 en las solemnes fiestas que celebro
Ia ciudad de Alcudia en Ia traslación de su
prodigiosaimagen del Santo Cristo a lasuntuosa
capilla nueva" (consta de 112 planes i fou
editat a Ia impremta de Miquel Capó).

De tothom són coneguts i apreciats -dels
coneguts a Mallorca són els més hermosos-
dos gravats diferents sense goigs i altres dos
diferents quant a l'estampa i els goigs. Darre-
rament n'han trobat un altre que es desconei-
xia.

Aquest enfilall valuós d'expresslons cultu-
rals són un argument assequibleatothom que
Fe i Cultura són essencialitatinseparable. •
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COL·LABORACIÓ

La Triennal:
Sumptuóssilenci. Flairedemurtra. Ecosde

campanes. Brunzitdepaperins. Frescordels
carrers regats de bon matí. Pau. Serenor.
Recolliment.

En obrir els ulls el matí del dia del Sant Crist
totes aquestes sensacions s'ajunten dins els en-
teniments,dinselscorsdelsalcudiencsquefatres
anys que esperam amb anhel el despertard'aquest

dia tan nostre.
Les mares i padrines s'afanyen a treure al carrer els millors

cossiols que mesos abans ja han triat amb subtilesa i n'han tingut
prou cura.

Les millors vànoves són tretes de les caixes per ésser penjades
a les finestres i balconades de les cases per on ha de passar el Sant
Cristet. Cadascú el vol rebre amb el millor de casa seva. Amb el
millor amor. Amb el millor sentiment.

Companyonia. Tristesapervellsrecords. Pregàríesmudesdins
cadacor. Promeses. Sacrificis. Emocions.

En repicar les campanes sortim de casa nostra apressats cap a
l'església. Famíliessenceresocupantelsbancsdeltemple. Famílies
senceres aclamant en silenci Ia fe dels seus avantpassats, Ia fe que
encara mantenim. Una fe vella de segles però no de sensatesa.

Enfilalls de records. Enfilalls de sentiments. Incomptables
penediments. Consirosos pensaments.

Eltemple vessa de gent pertots els racons. Ventalls de mil colors
volatejen com papallones sobre les sines de les dones. Malgrat Ia
calor xafogosa hom para esment a l'homilia. Malgrat Ia calor hom
surt després de l'ofici a Ia processó. Tot el poble va acompanyant
Ia imatge del Sant Cristet, en silenci, amb submissió.

Braçosencreu. Peusdescalços. Infantsenbraços. Promeses
d'unagentplenad'amorcapalseuSantCrist. Suor. Desmais.

La processó surt en silenci, sense presses. Un a un els
alcudiencs ens anam incorporant al seguici que acompanya al Crist
pels carrers del poble, ¡ amb ell, anam desfullant passes i pregàries.

Mentre anam caminant destriam entre Ia gent cares conegudes,
parents llunyans, veïnats d'antany, amics de Ia infantesa. Mentre
anam caminant veim el poble amb augusta presència.

Quietud. Assossec. Semblantspensarosos. Essènciad'un
poble.

Mentre anam travessant els carrers del poble anam afegint a Ia
història una triennal més. ¿ La darrera triennal del segle XX es viurà
enguany amb tant de sentiment com es va viure Ia darrera del segles
XVI, XVII, XVIII, XIX...?

Facem-ne Ia reflexió que ens pertoca com a hereus dels 491 anys
de tradició. •

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 s¡ Io
financias con FIAT FINANCIERA, no pagas cuotas hasta
Septiembre.

*8 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 induyen P.F.F., transporte, promoción y Plan Prever.
Oferta para Autónomos en Península y Baleares, válida hasta fin de mes. BUEiU

RED DE AGENTES:/WC4: HNOS. RUJULA. TEL. 50 56 15. POLLENCA. JOSE FRONTERA. TeI. 53 06 98. STA. MARGALIDA.
MOREY-ROSSELLO. TeI. 52 36 70. SA POBLA: CLADERA-RIGO. TeI. 86 21 56. SINEU: MARTFN FERRIOL. TeI. 52 07 91
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La Triennal del Sant
Crlst, diuen els alcudiencs,
és una manifestació religi-
osa. També marca Ia iden-
titatd'unpoble.

Sempreelshohesentit
adir.

M'hancomenatferun
article sobre aquesttema. I

n'he fet un intent, una aproximació, perquè
crec que no podré arribar a expressar allò que

condició humana s ' haurà de seguirfentsobre
el que som i cap a on anam.

La fe és el que sembla que no es posa en
dubte en una Triennal del Sant Crist.

Veient-la amb ulls profans, com a poblera
o si voleu com a ciutadana del món, Ia veritat
és que sents una cosa estranya, no saps ben
bé fins a on arriba aquesta fe, i a on s ' atura Ia
tradició.

VuII pensar que ambdues coses es poden
combinar i vull pensar també que les dues

que cobrirem informativament parlant aquesta
manifestació als carrersd'Alcúdia.

Hi haurà moltes formes de viure Ia Trien-
nal, Hi haurà persones que Ia viuen cada dia,
des de Ia solidaritat, des de Ia justícia, des de
I ' amistat, sense gairebé no havervist mai cap
Triennal. Això segurament passa a molts de
racons del món. La creença amb els valors de
I ' home, de Ia dona, dels infants, existeixen;
vull pensar que existeixen. I a més es poden
posar a Ia pràctica no només cada tres anys,

La Triennal del SantCrist
senten els que han viscut durant tota Ia seva
vida el pas del temps, a través de les distintes
Triennals.

Dic que faré una aproximació al tema,
sense abandonar ni l'esperit de les meves
idees, ni tampoc sense voler esborrar les
influències rebudes pels amics alcudiencs.

La veritat és que, familiarment i des del
punt de vista de l'educació, com moltes de
persones, també he anat rebent de petita les
idees de religiositat. Mentrestant, però, vas
creixent, vas estudiant, vas coneixent Ia vida.
Te fas preguntes. I com més major ettornes,
madures les teves pròpies idees. De vegades
les preguntes segueixen sense tenir resposta.
Però hi ha un concepte, un sentiment, o una
sensació (que pot ser egoista, d ' autoconsol,
una justificació) que es diu Fe.

I a partir d'aquí creus o no creus, justifi-
ques una resposta o no, tot depenent del grau
de moments que te qüestionis l'Existència i
sobretot del grau d ' intensitat en què et torni a
rebotir dins el cap aquesta pregunta que Ia

coses són igualment legítimes.
El que sí tenc clar amb ulls de neo-alcudi-

enca és el fet que marca Ia identitat d'un
municipi o que se revetla per damunt d ' altres
situacions de "fer poble". I per ventura no se
n'ha de cercar cap altra explicació lògica.

Perquè amb Ia fe, com amb I ' amor, com
amb els sentiments de fer poble, no hi ha
explicació ni lògica que valgui.

Comlavisc?
Treballant, com sempre feim, per aquest

municipi.
Oferint un producte radiofònic, que pot ser

important i emotiu per aquelles persones que
són a casa, que no poden mirar latelevisió, que
no poden anarala parròquia, i que volen esser-
hi (amb Ia seva ment i cor) com si fós una
Triennal de Ia seva joventut. Aquest és el servei
que pot oferir, en aquest cas, l'emissora
municipald'Alcúdia.

Així visc laTriennal. Com un servei, i com
unafeina que serà pels que estarem realitzant
retransmissions aquest26 dejuliol, pertots els

sinó durant els més de mil dies que separen
unaTriennalde l'altra.

De totes maneres, a través d'aquest arti-
cle, independentment del que per cadascun
signifiqui IaTriennal, he d'expressar Ia meva
satisfacció, perquè també amb les persones
que han estat treballant per preparar aquest
dia, m'he sentit ben arribada i ben volguda. I
aixòésd'agrair.

Perquè alcudienc és qui s ' ho sent. També
deu ser qüestió de fe. •

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

Colonya
Caixa PoUenca

Oficina ALCUDIA
C/. d'Es MoII, 27

TeI. 54 55 31

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

TeI. 54 76 60

Cases de ^

Son Sant Martí
BODAS, BANQUETES

YCOMUNIONES
LOCALES CLIMATIZADOS

CONGRESOS

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

MURO (Mallorca)
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TriennaldelSt.Cristd'Alcúdïa
En el meu entendre, crec que és Ia festa més

típicad'Alcúdiai lamés important, amb molta diferèn-
cia, de quantes se celebren, I que té lloc a Ia nostra
ciutat cada tres anys, amb una vertadera explosió de
fervqridevociópopular...

Es com una crida a Ia "diàspora", si val l'expres-
sió, a Ia que acudeixen puntualment els alcudiencs
dispersos pertots els indrets, fins i tot d'Amèrica!.

Jo solia trobar-m'hi, estant destinat a Barcelona, en ocasió del
permís d'estiu, amb els nombrosos residents barcelonins, que no
podienfaltaratansolemnetrobadaacompanyatsdelsfamiliarscatalans;
Ia resta del temps just just sabíem un de l'altre...

Era emocionant veure desfilar en processó silenciosa sota un
sol de plom, a tants devots venguts expressament de regions i -
terres llunyanes permanifestarel seuamoraJesús Crucificaten
tan venerada imatge; molts, en acció de gràcies i en compliment
de promeses; altres, senzillament per devoció o per implorar el
favor diví.

Una mostra impressionant i patent que el sentiment religiós del
poble, encara que de vegades sembla descuidat o inexistent, sorgeix
amb força de dins allò més profund del cor en ocasions com Ia de Ia
nostra FESTA. •

MESON - RESTAURANTE
I

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

FREIDURIfl

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

•r̂ d

CHANQUETES
C H I P I R O N E S F R I T O S ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S
PUtPOALAGALLEGA IiIl

FRITURA VARIADA
PARRILADA DE PESCADO Y MARISCO
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COL·LABORACIÓ

La darrera triennal del Sant
Crist del segle XX

Puix per Ia nostra ventura
vos mostrau tan milagrera
assistiu el que us venera
Des d'esta creu enclavat
a on Alcudia us adora
a tot mortal enamora
Ia vostra excelsa bondat
Amb confiança segura
en vos el mon tot espera:
assistiu...
A Ia cova vos portaren
que se diu Sant Martí
i quan sortireu d'allí
tots el portento admiraren
sang / aigua, bella i pura
suaveu sobremanera;
assistiu...

FERNANOEZ

J. ANTONIO Així són els goigs al
SantCristd'Alcudia;no-
méshevolgutposartres
estrofes perquè ara tot
seguit comença el meu
articleespecial.EI26de
juliol, dia de Ia triennal
delSantCrist,jas'acos-

ta. Un any més ha arribat l'hora de sortir al
carrer. Passejaria imatge del Sant Crist, que
vegi que Alcúdia ha canviat (els carrers
empedrats) Es difícil de poder explicar que
es Ia triennal del Sant Crist que cada tres
anys surten processó. Latriennal és impor-
tant per nosaltres, Ja que Ia gent del nostre
municipi d'Alcúdia hi acudeixen un profund
sentiment d'amor i devoció cap a Ia imatge
del Sant Crist, Ia gent que va descalça pels
carrers o amb braços en creu, tots l'adoren.
El Sant Crist és una font d'esperança i
salvació: això ho hem vist i après de les
nostres generacions precedents. La trien-
nal és molt important peratots nosaltres, no
es tracta només d'una tradició transmesa
de pares a fills, sinó que significa molt més.
MoIt. •

La Revista d'Alcúdia vol donar

els molts d'anys a tots els alcudiencs

per mor de les festes de Sant Jaume i

especialment per Ia Triennal

TRIENNAL'98

':•̂ SÉÉlreS î

Dia19dejuliolales19.30h.
lnauguF||||||||p||io de dibuixos de |

Ia Triennal dels escolars d'Alcúdia, a Ia sala

Obert del dia 19 al 26 de juliol de 19.30 a
21.00h.

Dia 24de juliol ales21.30h.
Ofrena floralal Sant Cristd'Aicúdía.
(lnscripcionsde dia13a dia19 deles

9.00 a14.00al'Area de Cultura)
Espregaque les ofrenes florals esfacín

mitjançantgrups (carrers,agrupacions, etc)
Mentre esfacin les ofrenes escantaran el

•"goigs :i,.-:., ; -,j|::-

Dia25dejuliolales12.00h.
Missa solemne quepredicaràMn. Pere

G.BestardMuntaner,rector dela Parròquia
de Ia Mare de Déu del Carme i Sant Pere del
Portd'Alcúdia. ; j

26dejuliol
TriennaldelSantCrist
Ales12.00h.
Missa solemne concelebrada
Predica: •
Mn.Llorenç Sastre LIuII
Exrectord'Alcúdia
AIes13.00h.
Processó Triennal del Sant Crist
Després dela processo,veneracio deia

Santa Imatgeicantdeltedèumdelméstre
TortellinterpretatperlacoralCiütatd'Aicúdia,
tot recuperant una antiga tradició.

:n

%jf-!^*r''L^$(&-.••• ;;>:•

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

aria victorià ._^faniw'9'
Paseo Marítimo, 38 - TeI. 54 52 09

Puerto de Alcudia

CLINICA MALLORCA
ARC-

Platja de Muro • Servicio Permanente

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

89 25 25 891800
FAX:891889
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AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

FOTOGRAFIA: ARXIU BESTARD
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ENTREVISTA

JoséAntonioFernández

Quan vàreu venir per primera vega-
da a Alcudia,l'any 1995, que vàreu sentir
en trobar-vos amb Ia celebració de Ia
Triennal d'aqueIl any?

Vaig sentiruna gran emoció, nom'espe-
rava que fos una cosa tan gran i tan impor-
tant, i me vaig animar molt, vaig sentir
dedins una cosa forta, que me faria impulsar
el fet que Ia gent d'Alcúdia s'acostàs més a
Crist i a l'Evangeli. Tot i queja havia sentit
parlardelaTriennal,nomecreiaquefosuna
cosatanimportant. En resum, laparaulaque
definiria el meu estat és emoció i il·lusióde
veurel'apropament de Ia gentd'Alcúdia a Ia
figura de Jesucrist.

I enguany, com veis Ia darrera Trien-
nal del segle XX?

Home, acabarun segle sempre és impor-
tant i imposa reflexió a les persones, i en
aquest cas més perquè no només acaba un
segle, sinó un mil·leni, i per això laTriennal
d'enguany noés només ladarreradel segle,
sinó Ia del mil·leni (tot i que encara quedin
un parell d'anys). Es per això que el Papa ha
posat un gran Jubileu per a l'any 2000. Jo
allò que veig és quelaTriennal hauria de ser
unagranpreparacioperaquestJubileu,aixo
vol dir que Ia gent a través d'ella sofrís una
conversió i que durant aquests dos o tres
anys fins al 2000 poguessin dir realment
llavor "Ia ciutat d'Alcúdia ha canviat: nins,
joves, persones majors, persones adultes...
ja són més cristianes, o sia, estan més acos-
tats aJesucrist, i saben estimar més a tothom,
se senten més cridats a compartir, a tenir
esment per les necessitats del poble, van a
missa,combreguen,rebenelssagraments..."

Es coneix qualque altre miracle
d'aquest tipus a Mallorca?

Per tots els pobles hi ha imatges que
tenen una tradició de miracles, ara bé, Ia de
suar sang específicament no ho sé, però per
exemple existeix una gran devoció pel Sant
Crist de Ia Sang de Palma, o pel de Manacor.
Desconec, emperò, si el fet de suarsang s'ha
donat o no en més casos a altres llocs.

L'Església eI reconeix, aquest mira-
cle?

L'Església mai es pronuncia sobre fets
miraculosos d'aquest tipus, mai diu si ho
reconeix com a miracle o no. La fe de cada
persona decideix: si tu ho vols reconèixer,
bé. Sinó, també. Això no determina que el
Crist sia més bo o dolent, més sant o manco.
Si això t'ajuda a ser millor, beníssim.

L'Església no es regeix per aquests mi-

Francesc Ramis: "Ia Triennal
ha de tenir una durada de
més de tres anys, ha de ser

present en el cor de cadascú
cada dia"

El rector d'Alcúdia parla sobre Ia propera Triennal

racles, sinó pels revelats, és a dir, pels des-
crits en els Evangelis, que tenen una tradició
en Ia Sagrada Escriptura.

Aleshores, quina és Ia vostra opinió
d'aquest fet popular?

Si aquest fet fa que Ia gent s'acosti més
a Jesús i visqui més d'aprop allò que Jesús
va dir i va fer, és molt positiu, emocionant i
engrescador.

Creis que els joves seguiran amb
aquesta tradició i d'altres que tenim a
alcúdia?

EIs joves Ia seguiran si tenen incentius
entre ells mateixos, perpart dels pares, de Ia
gentd'Alcúdia en general. Es important que
elsjoves no se creguin mai que fan comèdia,
perquè si Ia processó només serveix per un
pic cada tres anys poder dur un vestit o anar
descalç i tots els altres tres anys s'obliden

que són cristians, aleshores no serveix per a
res. Ara bé, si anar a Ia processó ha de servir
perquè després es parli d'aquelles persones
(i especialment delsjoves) com a "aquest tio
com se fa estimar, com es lliura al servei dels
altres..." llavor sí té un sentit Ia Triennal.

Voleu dir, finalment, qualque cosa als
lectors de Ia revista d'AIcúdia?

EIsvullanimaraparticipardesderEvan-
geli i des de Ia conversió de cor, a fi que Ia
Triennal tengui una durada més enllà d'un
pic cada tres anys, que duri dins el cor cada
dia, fins que arribi Ia propera.

També vull agrair a tots els membres de
les comissions @Jturgia, pietat i música;
neteja i organització; comunicació social;
economia i catequesi) que han fet possible
l'organització i Ia realització d'aquesta Tri-
ennal. •
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ENTREVISTA

Xavíer Viver: "aquesta Triennal
és Ia darrera del segle, i ens ha

de fer reflexionar"
Es el president de Ia Confraria del Sant Crist

José Antonio Fernández

Actualment, quin és eI paper de Ia
confraria dins Ia processó?

La confraria dins Ia processó ocupa un
lloc important, va davant el clergat i Ia
imatge del sant Crist. EIs confrares són
alcudiencs que viuen d'una manera directa
Ia festa i al final fan una barrera que permet
que Ia gent vagi a adorar Ia imatge en haver
acabat Ia processó. Així es mantén Ia tradi-
ció i l'ordre. Enguany crec que serem devers
150confrares.

Ja sabeu el trajecte de Ia Triennal
d'enguany?

Eselcamitradicional,sempreesperalla
mateix on surt Ia processó de Setmana San-
ta: carrer Serra, Sant Jaume, plaça de Ia
Constitució, Lledoner i després pujam pel
carrer Major i el de l'Església fins arribar a
Ia parròquia.

Enguany s'ha tret una carpeta infor-
mativa sobre Ia Triennal. Ens podries
explicar com s'ha feta?

Be, això és perquè enguany hi ha hagut
una comissió de festes on hi participen un
bon grapat d'alcudiencs. Aquesta comissió
es divideix en grups de feina. El grup de
comunicació social s'ha encarregat, entre
d'altres coses, de fer aquesta carpeta per
informar puntualment (mitjançant l'edició
d'uns fulls informatius col·leccionables) de
l'organització de laTriennal, i de laredacció
del programa.

I el programaja està editat, no és així?
Si, ja ha sortit perquè dia 5 de juliol hi

havia Ia festa dels malalts. Es un programa
bastant complet, que recull distints articles i
col·laboracions de gent d' Alcúdia i de fora i
queinclougoigsifotografiesantiguesquejo
crec que agradaran molt a Ia gent.

Què se sent en celebrar Ia darrera
Triennal del segle XX?

La ventat és que és una cosa única per-
quèjaningú més lapodràcelebrar, arabé, Ia
Triennal en si no té res d'especial devora les
altres. En tot casjo crec que ens ha de servir
per reflexionar, perquè efectivament és Ia
darrera d'un segle, un segleque especialment
per a Espanya ha estat molt mogut (hem de

tenir ben present els desastres de Ia guerra)
i amb molts de problemes. La propera Trien-
nal serà Ia primera del tercer mil·leni, i això
ens ha de fer reflexionar un poc.

No s'ha tornat a anar en processó fins
a Ia cova de Sant Martí?

Se n'ha parlat, i concretament l'any 95
perquè crèiem que aquell any feia el cente-
nar, o sia, cent Triennals, però llavor vàrem
descobrir que en feia més, tot i que no sabem
els anys exactes (tres-cents i pico). S'havia
pensat de tornar anar a Ia cova, però litúrgi-
cament el conjunt ha canviat molt, i també
hem de pensar que dur el sant Crist per dins
Ia zona hotelera i tot això.. .potser no seria
allò més convenient.

Així i tot, es podria parlar de fer-ho per
sant Martí, que és Ia festa autèntica de Ia cova.

S'ha interromput qualque vegada Ia
Triennal per mor de Ia guerra civil?

Me sembla que no,ja que aquí Ia guerra
no va afectar de manera molt forta, així és
que durant aquells anys hi va seguir havent
Triennals. AIlò que si han canviat són els
dies, vull dirque no sempre s'ha fet el dia26.
Hi ha hagutaIgunes vegades, com perexem-
ple 1 ' any 1697, que varen inaugurar Ia cape-
lla i Ia processó es va fer dia 28 de juliol
(perquè queia en diumenge), i hi va haver
tres dies de festa. Aquell dia d'aquell any

varentraslladarlaimatgedel Cristdel'altar
a Ia capella i feren Ia processó. Potser dia 26
no Ia feren perquè santa Anna era una santa
que se celebrava molt per aquí.

De totes maneres, sembla que allò més
normal era fer cada tres anys Ia processó dia
26dejuliol, comara.

Xavier, creus que els joves seguiran
amb aquesta tradició i d'altres que tenim
a Alcúdia?

Si, crec que tot acceptant les dificultats
d'avui dia, les discrepàncies i diferents
creences, Ia Triennal està ben arrelada dins
els alcudiencs. Moltes vegades he sentit a dir
que el Sant Crist aplega tothom, creients i no
creients, i qualcú critica que dins les comis-
sions hi hagi gent que no és gaire creient. Jo
pens que lafigura del Sant Crist no és només
un monument de tipus religiós exclusiva-
ment, sinó que també ho és social,ja que ve
gent a Ia processó que no es caracteritza per
ser massa religiosa, però després els veus a
Ia processó amb molt de silenci i respecte,
amb el rostre seriós i reflexiu, i fins i totjo
diria que tenen el nuu a Ia gargamella com
a qualsevol creient.

Voldries dir qualque cosa als lectors
de Ia revista?

Be, jo esper que enguany, com que Ia
festacau en diumenge, hi hagi moltadegent,
que això dóna més solemnitat. AIs alcudi-
encs no els he de dir res, perquè tothom sap
massa bé què ha de fer a Ia processó i quina
ha de ser Ia seva atitud. Quant a Ia gent que
vengui de fora, jo els deman que siguin
respetuosos amb el nostre silenci, Ia nostra
serietat, el nostre cor i Ia nostra fe i així tots
junts Ia podrem compartir millor.

VuIl donar les gràcies a Ia revista
d' Alcúdiaperhaver-me donat aquestaopor-
tunitat de parlar. •
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FESTES DE SANT JAUME

Nota: EIs actes religiosos són a Ia pàgina 8

DIUMENGEDIA19

A les 18'00 hores: INICIDE LES FESTESAMB AMOLLADA DE COETS.
A les 19'30 hores: EXHIBICIÓ DE GIMNÀSTICA RÍTMICA, a càrrec de

les alumnes del C.P Porta del MoII i ClubArtemis al passeig de PereVentayol
A les 21 '30 hores: PREGÓ DE FESTES a l'Església Parroquial de Sant

Jaume, a càrrec del Sr. Felicià Fuster Jaume, en acabar CONCERT
EXTRAORDINARIOE LACORAL CIUTATD'ALCÚDIA.Enacabarl'actese
servirà un petit refresc a Ia plaça de l'Església.

DILLUNS, DIA 20
A les 1900 hores:UUITENS DE FINAL DELTORNEIG DE FUTBOLSALA

Sant Jaume 98.
Lloc: Pavelló Municipal d'Esports.
A les 20'00 hores: EXHIBICIÓ DE GIMNÀSTICA RÍTMICA, a càrrec

del Club Rítmic Alcúdia al passeig de Pere Ventayol.
Lloc: Pati del C.P. Porta del MoII.
A les 19'30 hores: CONFERÈNCIA «POL.LÈNTIA: LES DARRERES

INVESTIGACIONS», a càrrec de Ia professora Margalida Orfila i Pons,
Codirectora de les excavacions de Pol·lèntia.

En acabar Ia conferència es farà l'acte de presentació de l'escultura
de bronze «L'esculapi de Pol·lèntia». Lloc: Biblioteca Can Torró.

A les 21 '00 hores: GRAN CONCURS DE KARAOKE INFANTIL.
A les 2200 hores: GRAN CONCURS DE KARAOKE ADULTS
Lloc: Passeig de Pere Ventayol
Organitzat perAlcúdia Ràdio.Alcúdia Ràdiovos reserva una nit plena

de sorpreses, no hi falteu!

DIMARTS, DIA21

A les 1800 hores: ACTIVITATS AQUÀTIQUES al Clot:
Curses diverses
Travessa a ses Seques amb aletes (de 13 a 18 anys)
A les 20'00 hores: EXHIBICIÓ DE PATINATGE ARTÍSTIC, a càrrec del

Club Son Rapinya, campió d'Espanya i cinquè del món.
A les 20'00 hores: PRESENTACIÓ DEL LLIBRE DE LA COL.LECCIÓ

«Quaderns A'iïcu&zv-.EIsretaulesdel'EdatModernaaAIcudia de Gabriel
Torres Ramis, a Ia Biblioteca Can Torró.

A les 22'00 hores: GRAN NIT DE CANCÓa Ia Plaça de l'Església, amb
els grups PONT D'ARCALÍS i LA COBLA DE LA SELVA

DIMECRES, DIA 22

A les 20'00 hores: ANIMACIÓ INFANTIL, a Ia plaça de les Verdures
amb el grup CUCORBA

A les 20'30 hores: SEMIFINALS DEL TORNEIG DE FUTBOL SALA
«SantJaume» al Pavelló Municipal d'Esports.

A les 22'00 hores: MOSTRA INTERNACIONAL FOLCKLÒRICA al
passeig de Pere Ventayol, amb els grups arribats de Ia MOSTRA DE
SÓLLER: «NHA HAT TUONG» (Vietnam), GRUPO FLOKLÓRICO «AREYTO»
(Puerto Rico), SARAU ALCUDIENC (Mallorca)

Organitza: «Sarau alcudienc». Patrocina: Ajuntament d'Acúdia i «Sa
Nostra».

DUOUS, DIA 23

A les 11 hores: INAUGURACIÓ DEL CASAL DE PERSONES MAJORS
D'ALCÚDIA.

A les 19'00 hores: SETENA CURSA DETRIATLÓ (Natació, Bicicleta
de muntanya i cursa a peu).

Informació: Pavelló Municpal d'Esports. A partir de les 171OO de
l'horabaixa.

Inscripcions: A partir de les 18'00 hores al Restaurant Red Rum
(devora al Clot, al Morer Vermell).

Ales 19'00 hores :INAUGURACIÓ DE LES SEGÜENTS EXPOSICIONS,
a Ia Biblioteca Can Torró:

Exposició de pintura a càrrec de TOMEU ALENYAR
Exposició deFOTOGRAFIES ANTIGUES D'ALCÚDIA. Col.lecció particu-

lar de Carme Garcia Cerdà.
A les 19'30 hores: GIMNÀSTICA NO TE EDAT, demostració de

gimnàtica feta per Ia gent de totes les edats, al Pavelló Municipal
d'Esports.

A les 22'00 hores: NIT DE MÀGIA I HUMOR al passeig de Pere
VentayolambrespectacleSPELLBOUNBil'actuacióestel.lard'AGUSTÍN
(Ex-ARREBATO), que presenta el seu nou personatge «Lorenso Llamas»

DIVENDRES, DIA 24

A les 18'00 hores: FINALS DEL TORNEIG DE FUTBOL SALA ,
Categories infantil i cadet, al Pavelló Municipal d'Esports.

A les 19'00 hores: FESTA INFANTIL a Ia plaça de les Verdures amb
Trencada d'olles i corregudes de sacs

A les 2030 hores: FINALS DEL TORNEIG DE FUTBOL SALA «Sant
Jaume», de categoria sènior al Pavelló Municipal d'Esports.

A les 23'00 hores: NIT DE ROCK al poliesportiu municipal, amb
l'actuació dels SEVEN SEES, DOVER

Venda d'entrades a Alcúdia: Ca na Pereta, Mar Blau, Viatges Alcúdia
Tours. El preu únic de l'entrada són 1900 pessetes (residents, 1000)

DISSABTE, DIA 25

A les 9'30 hores: SEGON CIRCUIT DE HANDBOL PLATJA «Trofeu
Costa Nord» a Ia Platja d'Alcúdia (davant Ciutat Blanca)

A partir de les 10'00 hores: FINALS DEL TORNEIG DE TENNIS SANT
JAUME 98( totes les categories).

Lloc: Eden Lago.
t A les 111OO hores: CERCAVILA, a càrrec de Ia BANDA MUNICIPALDE

MÚSICA dirigida perTomeu Barceló
A les 13'00 hores: TRADICIONAL REFRESC a Ia SaIa.
A les 18'00 hores: GRAN NOVILLADA, amb 4 bravatells i els novillers

MIGUEL DEL CASTILLO I SERGIO NAVARRO
EIs bravatells són de Ia prestigiosa ramaderia de SANCHO DÀVILA
A les 21 '00 hores: XXXI TORNEIG OPEN D'ESCACS, Sisena Ronda i

Final, a Ia Casa de Cultura «FundacióTorrens». Hi haurà premis en metàl.lic
i trofeus als primers classificats. Tots els participants rebran un record
de Ia seva participació.

A les 22'00 hores: GRAN BERBENA, al passeig de Pere Ventayol amb
l'actuació de les orquestres SALSA CUATRO,CHESTERFIELD i després del
Gran èxit torna ORQUÍDEA BIG BAND

Col.labora Tercera Edat d'Alcúdia.

DIUMENGE, DIA 26

A les 19'30 hores: GRAN ESPECTACLE GIMNÀSTIC al Pavelló
Municipal d'Esports.

A les 22'30 hores: CONCERT FILHARMÒNIC, a Ia plaça de Ia
Constitució a càrrec de Ia BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA D'ALCÚDIA,
dirigida per Bartomeu Barceló.

A les 00'00 hores: GRAN CASTELL DE FOCS ARTIFICIALS, a Ia plaça
de Ia Constitució. •
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AMPLIA GAAAA EN TELÉFONOS MÓVILES
FAX MÓVIL

FAX PAPEL TÉRMICO
FAX PAPEL NORMAL

TELÉFONOS INALÁMBRICOS
TELÉFONOS MONEDAS

CENTRALITAS TELEFÓNICAS
ACCESORIOS TELEFONÍA MÓVIL Y FIJA

¡ÍsfÍSMlDOR AUTORIZADO PYMES

SERVfCIO POSTVEWTA

Ericsson
GF788
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*^^JMWAntiXJWS&

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

e-mail: telecoml@arrakis.es
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ENTREVISTA

"Aquestes festes es quan tothom ha
d'exercir com a alcudienc en el carrer;
només així no perdrem Ia identitat"

Ei batIe d'Alcúdia, Miquel Ramis, parla dels temes importants per a Ia nostra ciutat

MateuFerrer

Som en temps de festes, i de qualque
maneras'acompleixcadaanyperSantJaume
com una mena de cicle temporal. Es, idò, un
bon temps per a fer una mica de repàs d'allò
que s'ha esdevingut durant l'any. El batle
d'Alcúdia fa un repàs dels assumptes més
destacats.

Quines són Ies coses més importants
que s'han fet a Alcúdia dins aquests dar-
rers anys?

Prendre consciència d'allò que som, i
preparar-nos per allò que pugui venir. Parl
de Ia dotació d'infrastructures, de l'aporta-
cioimportantissimaencomunicacions,xar-
xes de sanejament, empedramentde carrers,
infrastructures sanitàries... Això té un avan-
tatge: tenim bona qualitat de vida; també té
un preu: haver de créixer.

I eIs problemes més grossos que tenim?
Per a mi és haver de créixer. Tenim un

creixement de població d'un 5/6 % anual,de
manera que en 15 o 20 anys hem doblat Ia
població. Des de l'òptica d'avui això no és
bo, però no sé com aturar-ho. I aquest pro-
blema en deriva d'altres, com és el del
trànsit. Peraixò hem habilitat zones d'apar-
cament, tant a Alcúdia (per buidar el nucli
històric) com en el MoIl.

Expliqui breument Ia seva opinió so-
bre Ia carretera de circumval·lació i
I'esbucament dels apartaments
d'Alcudiamar

Ja s'acaben les obres de Ia carretera i Ia
rotonda de 1 ' Albuferajaestà feta. El Govern
ha de recórrer Ia sentència contra les expro-
piacions, però per a mi allò important és que
no afecti al funcionament de Ia carretera. Ja
que l'impacte està fet, que almanco doni
servei.

Quant a l'esbucament d 'una part
d'Alcudiamar: Ia millor solució possible,
avui i aquí. Probablement hi haurà gent que
pensarà que hem quedat curts, que ens hem
passat.. .La veritat és que trobar situacions
que te vénen de darrera (d'altres legislatu-
res) són difícils de solventar amb l'equilibri
just.

I sobre l'autopista Inca-Alcúdia i el
tren?

L'autopista me sembla bé fins a sa Po-
bla. Pos l'impacte en el territori dins Ia
balança i Ia reducció d'accidents i rapidesa
dins l'altre costat, i ho valor bé. De sa Pobla
a Alcúdia, tenc les meves reserves. M'agra-
daria veure primer com funciona Inca-sa
Pobla. No tenc cap dubte que el tram sa
Pobla-Alcúdia s'hagi de millorar, però un
cop en bon estat i el tren en marxa,j a veuríem
si és tan necessari o no el desdoblament
(pensem que això facilitaria encara més el
creixement). La resposta al tren, per tant, és
logica:completamentd'acord,perovullsa-
ber el preu que haurem de pagar, és a dir,
quines finques d'alcudiencs estaran afecta-
des. De moment no sabem res.

Quines són les obres més importants
que es realitzen actualment a Alcúdia?

El PlaMirall, que invertirà 2400 milions
(després de Palma i Calvià és el pressupost
més alt de Balears). Dels 7 projectes que hi
ha prevists dos ja han acabat (asfaltat i
jardins) i un en fase d'acabament (Ia il-

LESJUCAMENT

D'ALCUDIAjyiAR VA

SER LA MILLOR

SOLUCIÓ POSSIBLE

AQUÍlAVUI

luminació dels carrers peatonitzats).
Falta acabar les obres del passeig Marí-

tim del Port, que continuaran després del
novembre.Hancomençatlesd'embelliment
del llac Esperança, després de l'estiu co-
mençaran les del llac Menor(1050 milions)
i Ia zona del voltant del Lagomonte.

Ja està en marxa el centre de salut a sa
Pilota, per Sant Jaume inaugurarem el local
de Ia 3a. Edat i està en marxa el del Port,
l'edifici multifuncional al'anticescorxador,

l'arranjament de l'estació depuradora, Ia
renovació de les estacions impulsores...

En previsió tenim l'edifici municipal del
Portd'Alcudia(oficinesdecorreus,policia,
biblioteca i oficina de turisme) i l'oficina de
turismed'Alcúdia. També se farà una escola
nova a can Faustino (que funcionarà el curs
99/00).

Heu consultat els comerciants sobre el
projecte del passeig Marítim?

El projecte està elaborat i definit, però
abans tenguérem reunions amb els comerci-
ants. Crec que ha estat un encert començar
com ho hem fet: ara Ia infrastructura bàsica
està ja soterrada i pel novembre podran
continuar les obres, a fi que el maig de l'any
que ve estigui llest. Canviarem tot el mobi-
liari urba,jardins, enllumenat i pavimenta-
ció. No sabem si el peatonitzarem o farem
unavia de circulació lentaoun sistema mixt,
ja que el projecte admet les dues opcions.

Faci un balanç de Ia temporada turís-
tica

Es prest encara per fer un balanç, però
podem dir que hem començat molt bé. Te-
nim 30.000places turístiques i devers 10.000
de segona residència, i aquests excessos de
vegades, tot i ser el motor econòmic que ens
sostén, afecten Ia qualitat de vida dels alcu-
diencs.

Tendrem enguany bandera blava a Ia
platja?

Ja Ia tenim, està concedida. Aquí a
Alcúdia tenim un desavantatge front a Calvià
o Manacor, ja que tenim una única platja -
però de 7 km. Això fa que elIs tenguin més
banderes blaves, perquè tenen més platges,
però nosaltres en tenim una i bona tota ella.

Un dels moments més tensos d'aques-
ta legislatura va ser l'assumpte de Cap
des Pinar. Com el va viure?

Jo vaig posar els pros i els contres dins Ia
balança i per a mi guanyaven eIs pros. El
problema és que el tema se va polititzar
completament, ja que tots els partits dins
l'Ajuntamentfirmàremmantenirunconve-
ni que jo els havia ofert i llavor votaren en
contra. Ni PSOE ni UM foren capaços
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d'aguantar la pressió.
Això, va ser bo o dolent? El temps ho

dirà. Jo avui seguesc pensant que un edifici
aïllat dins Cap des Pinar és un impacte
assumible dins Ia Victòria, ara bé, com a
batle respect ladecisió del PIe, tot i que no Ia
compartesqui.

EIs pescadors, han cobrat allò que eIs
pertocava?

Han cobrat en tant allò que demanaven,
així és que crec que no se poden queixar.

Quina valoració fa de Ia seva doble
activitat com a batle-conseller?

Això ho ha de valorar Ia gent. Jo només
puc dir que s'ha establert una relació molt
fluïda Govern-Alcúdia, i en això només hi
veig avantatges que fins i totels qui no voten
el PP veuen, tot i que no ho reconeguin. I no
només amb el Govern Balear, sinó amb el
Consell de Mallorca i l'Administració cen-
tral(pensemambelPlad'excel·lènciaturís-

LABORATORIO
ANALISIS CLÍNICOS

Y BIOLÓGICOS
SEGUROS:

lmeco, Sanitas,
Asisa, Mare Nostrum

Alianza, etc...
Abierto de Lunes a Sábado

Ctra. Artá-Alcudia, 42
(Farmacia Gelabert)

TeI. 89 22 41
PUERTO DE ALCUDIA

tica, que invertirà a Alcúdia 500 milions a
fons perdut, i que vénen de Madrid).

Es cert que no puc donar a 1 ' Ajuntament
1 a mateixa dedicació en temps material, però
segueix Ia mateixa il·lusió i el ritme de dur
nous projectes al Consistori. Crec que això
és patent; els resultats hi són.

Quina és Ia seva opinió referent a Ia
denúncia contra el germà deI tinent batle
Tomeu Rebassa?

Jo vull serrespectuós amb els ciutadans
que l'han denunciat. Que sigui germà d'en
Tomeu no hauria de voler dir res. Actual-
ment hi ha una llicència d'obres concedida,
unexpedientobertpersihihaguésinfracció
i un expedient administratiu que recull tot
això, a més d'una denúncia particular al
Jutjatd'Inca.Hemdedeixarcórrerelsexpe-
dients, i quan se depurin responsabilitats,
que tothom les assumesqui. Com a batle,
som el primeren volerclaredat i transparèn-
cia.

GESTIÓ IMMOBIUÀRTA

XISCOCOMPANY
EXPERT lÍMOBILIÀRInúm. 244

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

Tel./Fax: 989 60 53 00

Hi ha Oposició a l'Ajuntament
d'Alcúdia?

Jo faig una valoració molt positiva de
l'entrada del PSOE a l'equip de govern.
Crec que hem donatunexemple molt bo a tot
Mallorca des del punt de vista polític.

L'Oposició d'Alcúdia coneix perfecta-
ment les situacions de tots els temes que es
couen dinsl'Ajuntament, i per això, aquelles
oposicions frontals, dures, crítiques, que es
donen en d'altres ajuntamnets, a Alcúdia no
hi són perquè els socialistes tenen molta
d'informació. De fet, dubt que a cap altre
ajuntament l'Oposició tengui tanta d'infor-
mació com aquí.

El nom de Gabriel Godino, sona a
crisi dins el PP aIcudienc?

El fet que un afiliat del PP o dequalsevol
altre partit se'n vagi, crec que significa una
certa crisi. Ara bé, jo dic que dins el PP Ia
manera de veure les coses d'en Gabriel
Godino hi té cabuda. Si se'n va és perquè
vol. Jo el convid una vegada més a venir i dir
allò que vulgui a Ia Junta Local. Potser no
ens posarem d'acord, però hi haurà debat.

Serà vostè el candidat a batlia a les
properes eleccions?

Si.

Finalment, com veu l'Alcúdia del fu-
tur, ara que som a Ies portes de Ia darrera
Triennal d'aquest segle?

Amb optimisme. M'agrada el futur
d'Alcúdia. Si Ii tenim cura, Alcúdia té un
futur impressionant. El perill és Ia pèrdua
d'identitat. A les portes de San Jaume i Ia
Triennal és quan vull demanar a tothom que
faci un exercici d'alcudienc, que tothom
surti al carrer i faci festa, que faci Alcúdia.

Som una gran ciutat oberta al món, però
no hem de perdre Ia nostra essència. •

Ctro. Art al Port d Alcudia. 44
Q74IO Port dAlcudta- Maüotca
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ENTREVISTA

"Per a un alcudienc no
importa parlar de Ia Triennal.

Tots sabem bé què és, què
sentim i com ho vivim"

Entrevista amb Miquel Ferrer, regidor de Cultura,
Patrimoni i Urbanisme

MaíeuFerrer

Per les festes de Sant Jaume és "obliga-
da" l'entrevista amb el regidor de l'àrea
responsable de Ia seva organització. En
aquesta entrevista Miquel Ferrer parla, a
més a més de les festes, de tot allò relacionat
amb Ia cultura a Alcúdia.

Quina valoració fas de Ia teva feina
com a regidor fins ara?

SitenimpresentqueUMhatengutunsol
regidor el balanç és molt positiu, perquè
s'han fet moltes de coses. El fet de tenir un
sol regidor implica que UM no ha pogut fer
unafeinaonsevegibéelseusegell.L'Ajun-
tament és molt gros i les àrees estan molt

interrelacionades, per això dins Ia política
global lés lilarestasón 12,aixiesquecosta
deixar Ia pròpia marca.

Quines han estat aquestes coses?
DeI temps que duguérem Educació, po-

dem destacar Ia construcció del gimnàs a
l'escola Porta des MoIl, l'adaptació d'edu-
cació infantil a l'escola Norai i Ia conversió
de dos locals de l'Autoritat Portuària com a
aules per Educació infantil.

Quant a Patrimoni hem de valorar l'im-
puls del PIa de façanes, que està més que a Ia
vista, el projecte d'empedrat de carrers, el
consorci de Pol·lèntia (mitjançant el qual
hem donatun nou impuls aljaciment, Ii hem
posat unes bases de futurja que hi haurà una
gestió integral del patrimoni romà amb un
participació de totes les administracions)...
I referent a Cultura, és evident Ia importàn-
cia de Ia celebració del 700 aniversari de Ia
fundació d'Alcúdia com a vila, amb un
calendari molt important d'activitats. Hem
consolidat Ia mostra de teatre, el centre
cultural i auditori que s'està construint és un
granavanc,hemposatenmarxalacol-leccio
de Quaderns d'Alcúdia, perquè no se per-
dessin els treballs realitzats sobre Alcúdia,
hem instaurat Ia Diada del Llibre, està en
marxa Ia publicació del segon tom de Ia
Història d'Alcúdia (que es presentarà pel
desembre), l'Ajuntament ha passat a gestio-
nar Ia Fundació Torrens com a casal de
cultura, feim les visites guiades a Pol·lèntia
per col·lectius (l'any passat ho visitaren
10.000 persones i enguany en quatre mesos
ja han vengut 1.500 escolars)...

Quins són els projectes que encara
queden per fer?

Es que tot això de què hem parlat no
s' acaba quan està fet, sinó que és una feinaque
no acaba mai, per això és important el mante-
niment, a fi que les coses no es desvirtuïn.

FAX EN PAPEL NORMAL
Canon Sistemas de

Oficina
d'Es PIa, SA

Avda. Antonio
Maura, 146-150

07300 - INCA

TeI. 971 50 53 91
Fax 971 50 51 25
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En el tema de l'empedrat de carrers
queda soterrar les xarxes de fils de les faça-
nes,itambelail-luminacio(actualmentfeim
proves amb diferents fanals per veure estè-
ticament quin és millor). Hem de continuar
amb el PIa de façanes i empedrament, i
sobretot amb Ia dinamització social i cultu-
ral del nucli històric, quejo pens que ha de
tenir qualque cosa més que vida comercial.

Un altre projecte interessant serà Ia futu-
ra habilitació de Can Fondo com a arxiu
municipal, mentre els baixos de l'edifici
seranperaCanTorró.Adalthihauràl'arxiu
completament informatitzat i modernitzat.

Com veus el panorama cultural alcu-
dienc?

No només mir aquests tres anys de legis-
latura sinó sis o set anys enrere, en què
Alcúdia ha passat de ser un poble
culturalment aturat a ser culturalment valo-

Ei PORT

D'ALCÚDIA PATEIX

ÜNDÈFICIT

b'lNFRASTRUCTURES

HISTÒRIC

rat i important. Tot això perquè des de
l'Ajuntament s'ha fet una política cultural
basada en Ia gestió cultural en primer lloc i
Ia dotació de locals després, ben al contrari
d' altres ajuntaments on primer se cerca Iocal
i llavor s'hi mira què s'hi ha de fer. Es per
això que ara a Alcúdia ens trobam amb una
manca d'infrastructura, que amb Ia cons-
trucció que es fa a l'antic escorxador es
pal·liarà una mica.

En aquests darrers anys també vivim una
revifalla d'associacionisme (tot i que mai

hàgim estat un poble ric en associacions).
Un poble com el nostre, sotmès constant-
ment a tantes influències culturals, necessita
una societat civil forta, que mantengui les
arrels. Per això és necessari fomentar un
teixit cultural d'associacions.

Una de Ies delegacions de Ia teva àrea
és Ia de Normalització lingüística. Quin
balanç fas de Ia feina feta?

En aquest aspecte ja hi havia una feina
començada quant a normalització interna
dins l'Ajuntament. Nosaltres vérem com a
bàsic incidiren l'empresaprivada, i aquesta
és una política difícil. Hem fet diverses
campanyes ("tauIareservada", cartes de res-
taurants,cartells, bosses i targetesdecomer-
ços...) perquè creim que Ia normalització
s'ha de donar a un nivell integral.

De Ia resposta dels comerços n'estam
moltsatisfets, feim les coses senseimposici-
ons sinó amb col·laboracions, per això jo
crec que tothom ens respon de bon grat. Dos
grans resultats han estat en empreses com
Alcudiamar i Hidropark.

Tu que vius en el MoIl, quins creus que
són eIs seus grans reptes?

El Port d'Alcúdia pateix un dèficit d'in-
frastructures (de serveis, zones verdes, cul-
turals. ..) històric. El sòl d'aprofitament co-
mercial va ser excessiu, i això provoca mol-
tes de les mancances actuals, com Ia dels
aparcaments. Peraixò hem empedrat alguns
carrers, hem obert una biblioteca provisio-
nal i tenim previst Ia construcció de l'edifici
municipal, perpal·liar Ies mancances. Crec
que a nivell funcional Ia gent del MoIl ha de
sentir l'Administració més a prop.

Ara que parlam de l'Administració,
com valores el pacte UM-PP i l'entrada
dels socialistes a l'equip de govern?

No podem parlar de pacte formal perquè
no n'hi ha hagut mai. El batle me va destituir
d'un parell de càrrecs, i per això, d'ençà que
tots els grups participen de Ia gestió munici-

pal, ens sentim més lliures i feim lafeinaque
ens deixen. UM pren lliurement les decisi-
ons que creu que toca prendre.

Que tots els partits participin en el go-
vern de l'Ajuntament d'entrada és positiu,
tot i que les circumstàncies en què això es va
fer foren desagradables per a tots. Un cop
superada aquesta etapa difícil, Ia feina feta
per tots és positiva. Torn, però, a repetir:
UM només té un regidor, i potser el nostre
segell no se vegi tant.

Parla'm un poc de les properes festes
Les festes, en el meu cas, les visc d'una

manera poc festiva, perquè has de fer molta
defeinaperquèlagentestiguicontenta.Sant
Pere, gràcies a Ia col·laboració de laConfra-
ria de pescadors, ha anat molt bé. Les festes
de Ia Victòria tenen un caire més íntim i
tradicional, i personalment he intentat viure-
les com qualsevol altre alcudienc. Són dos
dies que pens molt amb Ia meva família i Ia
gent que m'ha ensenyat a estimar Alcúdia i
Ia Victòria. Per altra banda, cada any hi
manca qualcú, però és llei de vida.

Quant a les festes que s'acosten, hem de
fer una distinció: de Ia Triennal, com a
alcudienc que som, no importa que te'n
parli. Es un sentiment tan intens i compartit
per tots, que a ningú Ii direm res de nou.

De Sant Jaume esper que siguin unes
festes molt participatives. Segurament el
màxim atractiu pels joves serà el concert de
Dover, al qual tots els alcudiencs podran
anar per només 1000 pts per mor del des-
compte de resident.

Finalment Miquel, com seràl'AIcúdia
de Ia propera Triennal?

Com serà, no ho sé. Síque sécom voldria
que fos: amb un creixement en qualitat i no
en quantitat, amb un augment de serveis que
significàs un teixit de cohesió social, de
sentiment de poble. Aquesta pretensió no és
fàcil, però és el nostre deure. •

Bar - Restaurant - Grill

L'AUP
Museu de carruatges i antic utillatge de camp

s4vw<s&o&, ^eÀwfa&c/, *i^MMwa/ia/eaasa/

TeI. 971 53 26 06
Ctra. Port de Pollença a Pollença

Carrer de Xara, 21 - A • 07400 ALCÚDIA (Mallorca)
TeI. 54 58 29 • TeI. Mòbil: 939 68 36 72
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Tots, a l'ermita de Ia Victoria
Una gentada pujà dia 2 dejuliol a veure Ia Mare de Déu alcudienca

Si dia primer (Ia revetla)ja va ser molta
gent que pujà a l'ermita, molta més va ser Ia
dedia2,diadelaMaredeDeudelaVictoria.
L'ermita alcudienca s'omplí de gom a gom
en una festa que té un gran significat per a Ia
ciutat d'Alcúdia.

A les 11 '30 del matílaBanda Municipal
de música, dirigida per mestre Tomeu
Barceló animava amb els seus alegres
pasdobles i donava Ia benvinguda a les
autoritats municipals,encapcalades pel batle
Miquel Ramis. A Ia porta del santuari varen
col·locar Ia imatge de Ia Verge, que aquest
dia s'ornamentà amb les seves joies. Hi
havia, entre d'altres, els obrers Damian
Rocamir i Tito Canamaque, ajudats pels
seus col·laboradors Guillem Bibiloni i
Catalina Ferrer.

A Fexplanada, com és tradició, es cele-
brà Ia missa presidida enguany per mossèn
Mateu Amorós, i concelebrada pels rectors
d' Alcúdia i del Port,juntament amb el sacer-
dot aIcudienc Felip Díez. Llavor, com mana
Ia tradició, els alcudiencs passaren per da-
vant laMare de Déu per besar-la i recolliren
el brotet de camamil·la.

Després de fer les típiques corregudes de
joies, on hi participaren nins, joves i vells,
arribal'horadedinar,ielsalcudiencscerca-
ren un bon lloc davall l'ombra d'un pi men-
tred'altress'estimarenmésqueelsdonassin
dinar fet, i anaren al restaurant. En haver
acabat, el batle va dirigir, com cada any, una
peça musical de Ia Banda de Música i des-
prés, en el ballador, encetà el ball de bot al so
d'unajota mallorquina, acompanyat de Ia
seva dona Catalina.

Acabat el ball, una bona pluja d'avella-
nes donà per acabada, una any més, aquesta
festa tan nostra. •

EXCURSIONES MARÍTIMAS

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

PTO. DE ALCUDIA • TEL. 54 58 11
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Només enguany
1500 escolars ja han

visitat PoMèntia
Dia 13 començà el II curs d'arqueologia en

eljaciment

íaíeu Ferrer
.

La ciutat romana de Pol·lèntia és unjaciment cabdal dins l'estudi
de Ia història antiga i romanització de les Illes (va ser capital de
Mallorca). La seva extensió, característiques de les restes trobades,
les condicions socio-econòmiques dels seus habitants i Ia seva
obertura al món i als contactes del seu temps, fan d'aquestjaciment
una troballa extraordinària, a Ia qual hem d'afegir el seu acceptable
estat de conservació, tot gràcies al fet que no s'hi ha construït mai a
damunt.

Servei de dinamització
Des del novembre treballa amb l'àrea de Cultura na Margalida

Castells, llicenciada en Arqueologia a laUniversitat de Granada. ElIa
és Ia responsable del servei de dinamització de Pol·lèntia, que pretén
coordinar Ia difusió i promoció del jaciment. EIs resultats de les
visitessonmoltbons:ranypassatvisitarenlaciutatromanaielmuseu
monogràfic 10.000 persones, i només enguanyja han vengut 1.500
escolars. EIs objectius d'aquest servei són, segons na Margalida
"estandarditzar el nivell de coneixements de Ia vida romana entre els
estudiants illencs. Ara Ia visita és molt general, però a l'hivern vull
que tengui un nivell més específic, a fi que els alumnes coneguin el
patrimoniafons.Peraixòhemhabilitatunaoficinad'informaciódins
eljaciment -que s'inauguraràper les festes de Sant Jaume- hem posat
laretolació de Ia zona de laPortellaihem tancat eljaciment. Això s'ha
fet perquè fins ara romania obert i tothom hi podia fer alIò que volia,
mentre ara hi haurà un horari de visites".

L'oficina servirà per atendre els visitants, serà el centre de visites
guiadesidonaratotacastad'informaciosobrePol-lentia.Ara,totsels
visitants que no siguin alcudiencs hauran de pagar una entrada (els
grups de gentgran,escolars... tendran descomptes), i a més a més una
part de l'oficina serà destinada a Ia projecció d'audiovisuals (com els
de n'Asterix, per exemple) per tal que els nins puguin contrastar Ia
seva vida i Ia dels romans.

Hihauraunapersonaresponsablededimartsadiumenge,ilaidea
és arribar a tenir un espai cobert que permeti fer-hi activitats i tallers.

II curs d'arqueologia
Dedillunsdial3fmsdia31dejuIiolvintuniversitaristreballaran

en el jaciment amb Ia coordinació de Margalida Orfila (de Ia
Universitat de Granada), en el II curs d'arqueologia. El primer va ser
l'any passat i va demostrar que era molt millor que les iniciatives
d'altres anys (camps de treball), perquè els estudiants que hi partici-
pen viuen de més a prop Ia matèria, hi ha més rigor i
professionalitat. •

lllPlilff-Q

SERVICIO Y CONEXION A INTERNET

ORDENADgRES • EQUIfOS MULTIMEDIA
CLASES DEINFORMATICA

e-mail: webpomputer@ctv.es
ISABEL GARAU,45 • FAX: 85 1768 • TEL 85 26 01 • CAN PICAFORT

Servio/scr
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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Sessió plenària ordinària, dia 9 de juliol de 1998
En total a aquesta sessió plenària en caràcter ordinari es tractaren

trespuntsal'ordredeldia.
El primerd'ells era el referent a una ratificaciód'una operació de

financiació de turisme pel tema del PIa Mirall. Segons va explicar el
regidor Bartomeu Rebassa a causa d'una qüestió de dates, sobre lafirma
del conveni del Consorci sobre el tema del PIa Mirall, aquest punt s ' havia
de tornar a tractar en ple i per això es tractava d ' una ratificació. El punt
quedà aprovat per unanimitat.

El segon puntd'aquest ple ordinari del mes de juliol eren distints
convenis urbanístics, que es tractaren un per un.

El primerd'ells era entre l'ajuntament i Ia família Ventayol Clar.
Aquest conveni s'aprovà per unanimitat.

El segon conveni urbanístic era entre Ia institució municipal i
l'empresa Stamp S.A.. Igualment, s'aprovà per unanimitat.

Una altra proposta de conveni urbanístic, que també es va tractar a
aquest darrer ple ordinari, era entre l'ajuntament i Agustín SoIa Cueva.
Aquest conveni, a petició del grup socialistad'Alcúdia id'acord tant
amb UM com amb el PP, es va retirar de l'ordre del dia perquè segons
expressà Antoni Alemany faltava més compensació per l'ajuntament.

Per Ia seva banda, sobre aquest conveni Bartomeu Rebassa afirmà
que se pot negociar millor però que Ja es duu un any i s'havia arribat a
aquestapropostad'acord.

Mentrestant, Miquel Ferrerexpressà que s ' havia d ' aclarirlafilosofia
del canvid'ubicació del'empresad'Agustín SoIa, i que recolzava Ia
proposta de que quedàs damunt Ia taula.

Per últim, Miquel Ramis digué que no hi havia cap premura i no hi
havia, per tant, cap inconvenient en deixar-ho sobre Ia taula. També
demanà que tots els grups participin en Ia negociació d ' aquest conveni
urbanístic.

El quart conveni urbanístic que es va tractar era entre I ' ajuntament
i Riera Marsà C.B. Aquest conveni s ' aprovà amb els vots a favor del PP
iUMiencontradelPSOE,perconsideraraquestdarrergrup,quenose'n
treia cap compensació per I ' ajuntament. Miquel Ramis expressà que no
es compartien criteris i que sí se treien compensacions. Per Ia seva
banda, Miquel Ferrer digué que el seu grup veia correcta Ia filosofia de
les unitats d ' actuació però que no Ii veia Ia necessitat de fer un conveni
ja que se reflectia a les normes. Miquel Ramis expressà que així se
reflectia per escrit.

Aquest conveni urbanístic quedà aprovat.

Seguint amb el ple ordinari, en els precs i preguntes es va parlar per
part del regidor de turisme Antoni Gelabert de Ia possible ubicació de
l'oficina d'informació turística a Alcúdia per conèixer si Ia feina no
s'havia perduda. Josep Reinés expressà que el tema de l'oficina de
turisme estava plantejat dins el projecte del concurs arc sud, però que
no estava clar.

Mentre, pel regidor Gelabert les gestions dels socialistes anaven
encaminades a situar l'ofícinad'informació turística a Ia cantonada
Passeig de Ia Victòria / Avinguda Prínceps d ' Espanya.

Altres preguntes que va fer el regidor Gelabert van ser sobre les
queixes que havien passat a altres departaments, des de Turisme, com
eren tancaments de solars (alguns ja s ' havien duit a terme), sobre els
accessos a Ia platja, I ' estancament d ' aigua, Ia venda ambulant, i sobre
els arbres de Ia carretera Port d ' Alcúdia-Artà. Segons el regidor del grup
socialista algunes de les queixes formulades encara no s ' han solucio-
nat.

Bartomeu Rebassa, del PP, expressà que estaven fentfeina, concre-
tament en els accessos a Ia platja se van fent nets. Sobre l'aigua
estancada, segons Rebassa, està prevista Ia connexió de les pluvials cap
al Port quan se dugui a terme el projecte del Passeig Maritim.

Sobre el tema dels arbres, segons Rebassa, és ver que estan
doblegats, però que cadasetmana els posen noves estaques, i el cap de
setmana els dobleguen. Es un tema que estan d'acord de solventar. I
sobrelavendaambulant, segonsRebassa, ésuntemabastantcontrolat.

Per úfóm, Antoni Gelaberttambé demanà sobre Ia invasió de coses
pervendre, d'objectes, sobre les zones públiques.

Bartomeu Rebassa expressà que també se col.locaran distints
accessos per minusvàlids, a Ia platja, i que aquesta eratambé una de les
peticions de turisme que s ' han duit a terme.

A Ia seva darrera intervenció Antoni Gelabert digué que el seu grup
estava unit i de moment al grup socialista no els "havia sortit cap Gabriel
Godino". Miquel Ramis expressà Ia seva satisfacció per aquest punt.

Altres qüestions que va plantejar l'oposició a través d'Antoni
Alemany era sobre Ia inauguració del local de Ia 3a edat d'Alcúdia dins
les festes de Sant Jaume.

Segons Miquel Ramis les festes són un bon marc per inaugurar el
local de latercera edat i no hi havia cap urgència en inaugurar-se el dia
23 de juliol, per això si veien que no estava perfectament equipat no
s'inauguraria. Antoni Alemany insistí amb el tema perquè també quan
s'inauguri estiguin llestos elstràmits de l'adjudicació del servei de bar.
Sobre aquest punt el batle afirmà que si no estàs a punt no s ' inauguraria,
però que sobre el tema del bar, el podria dur, fins i tot un treballador de
l'ajuntament.

Antoni Alemany del PSOE plantejà d ' altres temes, sobre Ia comissió
paritària amb Obres de port. Alemany expressà que s'havia de mirar el
tema del Polígon dels mariners per recuperar aquell espai com a públic.

Segons expressà Bartomeu Rebassa del PP, aquesttemaja estava
resolt, Ja s ' havia tramitat aquest tema, tant I ' edifici com I ' explanada
de devora el Polígon dels Mariners no se donava en concessió sinó que
se cediria a I ' ajuntament. Obres de Port només treuria a concurs una de
les zones però per ubicar-hi una exposició d'embarcacions i tot el que
no se reservi I ' autoritat Portuària ho cedirà a I ' ajuntament.

Per últim, el regidor socialista Julià d'Hèvia expressà que hi havia
queixes i escrits sobre Ia venda ambulant a Ia zona de Pere Mas i Reus
i que això era una competència deslleal amb els comerços que paguen
els seus imposts i que afectava a Ia imatged'Alcúdia.

El regidor Guillem Buades explicà que al principi hi havia molta de
venda ambulant i que ara ha disminuït molt, ja que s'hi està damunt.

Aquestes varen ésser algunes de les qüestions i comentaris que es
plantejaren al llarg de Ia passada sessió plenària ordinària, celebrada el
dia 9 de juliol, al si del'ajuntamentd'Alcúdia.

Edició del Reglament de Participació Ciutadana.
Üna vegada aprovat de forma definitiva per part del ple municipal,

I ' àreade Participació Ciutadanade I ' ajuntament d'Alcúdia, haeditat el
Regíàmentde Participació Ciutadana.una-publicacióqùe es trobaal
vostre;abast al vestíbul d ' entrada del -consistori alcüdienc perquè
conegeu eIs dretsdelciutadà per estar informats, per poder participarà
Ia gestió municipal, d ' acord amb les lleis i del reglament, entre d ' altres
punts que poden ésser del vostre ¡nterèscom a ciutadans d'Alcúdia.

20 • revista d'alcúdia • juliol'98



I N F 0 R M A

BREUS
Visita oficial a Ia central tèrmica des Murterar.

El passat dia 6 de juliol, distints membres de l'equip de govem de
I ' ajuntament d'Alcúdia, encapçalats pel batle Miquel Ramis realitzaren
una visita oficial a Ia central elèctrica de GESA, en es Murterar. Durant Ia
visita també hi era present del President de I ' empresa Bartomeu Reus.
Coincidint amb Ia nova direcció de Ia central, en Ia persona de Jaume
Ribot, els distints regidors del consistori alcudienc, acompanyats pels
distints mitjans de comunicació visitaren les instal.lacions de Ia central
de GESA, veieren de prop i sentiren les explicacions sobre tot el procés
de funcionament de Ia central i del'obtenciód'energia. També se'ls
explicà als representants polítics i a Ia premsa, tot el relacionat amb les
mesures mediambientals que aplica Ia central, amb una anal.lítica
continuada sobre els fums que s ' extreuen per les xemeneies, i amb un
sistema de filtres adequat per el control mediambiental.

Per altra banda, també es pogué visitar Ia piscifactoría de Ia Central
des Murterar. La piscifactoría es dedica al cultiu de les dorades,
aprofitant l'aigua de mar que serveix per refredar les calderes de Ia
central. Són aquests alguns dels aspectes que es pogueren conèixer
durant el recorregut per l'interior de Ia Central tèrmica des Murterar.

Horari d'estiu a distints Serveis Municipals.
Durant aquests mesosd'estiu a distints llocs públics s'aplica un

nou horari d ' atenció al públic. Pot ser del vostre interès aquests horaris
de distints serveis municipals:

A les dependències de I ' ajuntament d ' Alcúdia, I ' horari d ' estiu és
de dilluns a divendres de les 8 h. a les 14 h.

El Punt d'Informació Juvenil, situat al carrer Albellons núm. 2
d ' Alcúdia, té les seves portes obertes, per a tots els joves que vulguin
informació sobre les activitats que els poden interessar, de dilluns a
divendres i de les 11 h. a les 13 h.

La Biblioteca del Portd'Alcúdia, situada al centre de participació
ciutadana, té durant els mesos d'estiu el següent horari:

De dilluns a divendres de les 11 h. a les 13 h. El dissabte, de les 10
h.ales13h.

I els capvespres tenen obert de les 17 h. a les 21 h.
Al centre de participació ciutadana a més del servei de biblioteca i

sala d ' estudi, també hi trobareu el servei d ' INTERNET, així com atenció
al ciutadà. Per altra banda, les 24 h. del dia, a través del contestador
automàtic, teniu el servei d'atenció al ciutadà, el 010.

Concurs pel cartell de Ia Fira d'Alcúdia.
El departament de turisme comença amb els preparatius de Ia fira

d'Alcúdia, que se celebrarà els pròxims 2,3 í 4 d'octubre.
De cara a dissenyar el cartell de Ia fira d'enguany, des del departa-

ment de turisme s ' han començat a remetre les cartes a tots les persones
que els agradin les arts plàstiques i que participen als cursos de laTardor
Cultural. Així aquestes persones podran participar en el concurs per
dissenyar el cartell de Ia fira d ' Alcúdia 1998.

Les tècniques i el format pel disseny el cartell de Ia fira són lliures,
només es demana que hi figuri I ' slogan Fira d ' Alcúdia 2,3 i 4 d ' octubre
1998.

El termini per entregar aquest disseny pel cartell anunciador de Ia Fira
finalitza el pròxim 21 d'agost. Es pot entregar al primer pis del carrer
Albellons núm. 2 departament de turisme, Ajuntament d'Alcúdia.

BAN
Recordam a totsels propietaris de cans deíterme municipal

d'Alcúdiaque Ia Llei 1/1992, el 8 d * abril, estableixque no poden anar
a lloure permig dels carrers, si van pel carrer hadeser amb qualcú
queels meni fermats, i aquesta persona que els meni haurà d ' evitar
que no embrutin ni Ia calçada ni les voreres.

EIs cans amoilats seran retirats de Ia via pública i romandran a Ia
canera durant 15 dies;durantaquestperiode el propietari podrà retirar
el seu ca fent-se càrrecde les despeses demanutenció i de Ia mute
(de10.000a50.000ptes.)

Així, les persones que menin cans o altres animals impediran que
facin tes feines a qualsevol lloc destinat altrànsitde vianants, dins
zones ajardinadeso platges. En casque facinles feines a un
d ' aquests llocs prohibits, Ia persona que meni I ' animal està obligada
a fer-ho net.

Les multes que s'imposaran estaran entre 10.000 i 50.000
pessetes.

També han de tenirpresent, tots els propietaris de cans, que
durantlatemporadaturistica(dedia1 demaigadia31 d'octubre),
està del tot prohibit dur-los a Ia platja, a fi d ' evitar situacions molestes
o insalubres.

Qualsevol ciutadàque hagi de mester qualque aclariment sobre
aquest tema es pot dirigir a! departament de sanitat i benestar social
de I ' ajuntament d'Alcúdia.

Que els cansvagin a lloure pot ser un perill per a les persones, i
crea, ames,problemessanitaris. Peraixòesperque, ambla
col.laboració de tothom, s 'arribi a aconseguir que Ia nostraCiutat
presenti un aspecte cuidat i agradable, sense animals a lloure, i que
no sigui necessari aplicaries sancions previstes ala legislació vigent.

Alcudia,maigde1998
El BATLE, Miquel A. Ramis i Socias.

Certificats d'assistència a activitats culturals.
Les persones que vàreu assistir al cicle de conferències en motiu

dels 700 anys de Ia Fundació de Ia vila d ' Alcúdia, Ja teniu els certificats
d'assistència a Ia vostra disposició. Podeu acudiral'àrea de Cultura i
Patrimoni, de l'ajuntament, al c. Albellons núm. 2 d'Alcúdia, a recollir
aquests certificats.

Igualment, totes aquelles persones que acudireu a les primeres
jomades sobre Educació a les Illes Balears, també disposau ja del
certificat d'assistència que podeu passar a recollir-lo, també pel c.
Albellons núm. 2d'Alcudia, al'àread'Educació del'ajuntament.

Pròximes activitats de I 'Agost a Ia fresca
Com sabeu des de fa una sèrie d ' anys es duen a terme, dins el mes

d ' agost, distintes activitats lúdiques, concerts, lafesta de les llanternes,
Ia mostra de teatre. Es un cicle divers, que té lloc durant els mesos
d'agost.

Des de I ' àrea de Cultura de I ' ajuntament, s ' està preparant aquest
cicle d'actes festius, lúdics i culturals, pels dies i les nits del mes
d'agost. En tendreu més informació en el pròxim núm. de Ia Revista
d'Alcúdia.
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YA PLEDES RESERVAR TLS VACACIONES
DE INVIERNO CON BARCO

BILLETES DE BARCO
ALCUDIA-ClUDADEUV-ALCUDlA

PALMA-DENIA-PALMA
PALMA-VALENCIA-PALMA

PALMA-BARCELONA-PALMA

RESERVAS POR TELEFONO Y
SERVICIO A DOMICILIO

BILLETES DE VUELOS REGLlLARES Y CHARTERS
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BUDAPEST, SAUDA 27 DE JULIO DESDE
59.900 Pts.

TOURS DE ALEMANIA DESDE BARCELONA
SAUDAS 6, 13 Y 20 AGOSTO

desde 97.500 Pts.
CRUCEROS DEL MEDIATERRANEO

BUQUE REMBRANDT, SAUDA 27 JUUO
CAMAROTE INTERIOR BASICO K

92.300 PtS.

TURQUIA SALIDA 27 JULIO ESTAMBUL 8 DIAS
desde 53.400 Pts.

EN FIAT SOMOS
LOS MAS COMERCIALES

SCUDO
COMBl DIESEL

764 kg de carga útil
Hasta 9 plazas

1.930.000 PTS.

1.660kg.cargautil
disponible en
100 versiones

2.395.000 PTS.

iH^
570 kg y

3,2 m de carga útil
1.25O.OOO PTS.

. C O N Dl F E R E N C ¿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, solar 43. PoI. lnd. Manacor. TeI. 84 34 00. MANACOR

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

RED DE AGENTES:flVC4: 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. MARTOí FERRIOL. TeI. 52 07 91
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Les eleccions
primàries PSIB

PSOE

Secretaríd'Organització

El dia 27 dejuny se celebraren les eleccions primàries per
triar el Candidat Socialista a President de Ia nostra Comunitat
Autònoma.Perprimeravegadaelsmilitantsd'unpartitpolític
decideixen amb un procés electoral democràtic quin volen
que sigui el cap de llista, el seu candidat, Ia persona que farà
possible guanyar les Eleccions Autonòmiques.

En aquest context les eleccions primàries Socialistes no
tenen sentit sense Ia referència que les fa possible: triar el
millor candidat per tal de guanyar al PP a Ia Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

Per tant, tots els militants i totes les persones que desitgen
un canvi de progrés, una manera diferent de fer política, hem
d'estar contents dels resultats. Era molt important saber qui
s'enfrontaria al President Jaume Matas, però una vegada
decidit, després del dia 27, és molt més important fer pinya,
sumar, construir, plegar esforços i demostrar que l'adversari
no estadedins;el nostrerival polític és el PP. El nostre objectiu
és guanyar a Ia dreta per primer pic a les Balears l'any 1999.

A Alcúdia, els militants es pronunciaren majoritàriament
per lajoventut, pel canvi, perla renovació ( igual que a Ia resta
de Balears ) i dels 52 vots emesos, Francesc Antich en va
obtenir42 i Andreu Crespí, 10. Hem coincidit, pertant, amb
Ia majoria, comja vapassar amb en Pep Borrell. Això no vol
dir que tots dos, tant en Xisco com n'Andreu, no siguin vàlids
i capaços.

En realitat és un motiu d'alegria per tots. Hem donat un
exemple de democràciainterna als altres Partits i a partird'ara
sense Ia prepotència i arrogància que caracteritzen a altres
polítics, s'ha de fer feina sense excloure ningú, tots som
necessaris. Al nostre Partit les postures autoritàries i les
designacions directes per aclamació dels Candidats no tenen
cabuda. S'ha de demostrar davant els militants que ets el
millor, segur que després l'electorat ho sabrà valorar com
toca. •

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

Que... ens hem adonat que larevetla de La Victòria se salva i es fa gracies
a gent desinteressada que no cobra un duro, però tampoc cap agraïment. Si
qualque dia es reneguen a pujar-hi, sabrem el que és bo. I... a veure qui
animarà lafesta?

Que... el gra que Ii ha sortit al nostre batle, referent a Ia revolució
d'afiliats i simpatitzants del PP, Ii va madurant i devers el setembre Ii pot
esclatar. Ija se sap que quan un gra esclata sol sortir molta brutor.

Que... el gra també pot sortir al PSOE, de moment tan sols sembla ser un
vermellura. Però pot inflar!

Que... i d'UM? solució: MF.

Que... referent al número 1 de llistes, tant PSOE com PSM són un
EXPEDffiNTX.

Que... pel que es veu perl'Ajuntament, a les properes eleccions (que són
1 ' any que ve), haurem de tornar a posar en marxa 1 ' eslògan: LA IMAGD^A-
CIO AL PODER!... i qualque cosa més.

Que... si vos hi fixau, Ia composició política de l'Ajuntament pareix el
ball deLaYenka:/zcu/erdo, derecha, adelante, atrás, un, dos, fres...aveure
si a les properes eleccions canviam de ritme i de ball.

Que... també conten que a n'el batle, quan no Ii van per les seves, Ii costa
poc aplicar l'article 26.1 què diu l'article 26? Allò que molts pensen i no
diuen.

Que... ben mirat, l'oficinad'informació de turisme instal·lada en el MoIl
és un poc tercermundista. Tant de bo que vivim i volem viure del turisme!

Que...araensvolenobligaraferexcursionsperanaratirarelsfemsafora
porta. Tant particulars com comerciants haurem de perdre lOminuts diaris
(segons on visquin) per contribuir a mantenir el poble net. Què donarà
resultat? Ja ho veurem!

Que... esperam que si llevam feina als femeters, ens rebaixaran Ia taxa
de recollida de fems. Fins i tot ens l'haurien de pagar a nosaltres perquè
serem els que farem Ia feina!

Que... ses pentinadores tendrem una feinada per anar a tirar tot el pèl que
tallarem. Si ens rebaixen Ia taxa de recollida, rebaixarem el preu de tallada.

Que... esperam que el Sant Crist d'Alcúdia, enguany que és Ia Triennal,
il·lumini de bon grat tots els nostres polítics i els guiïper bon camí. Amén.

Que... vos volem desitjar unes bones festes de Sant Jaume i Triennal i
molts d'anys a tots, tant als bons com als dolents, perquè és cert allò que
diuen de: fes bé i no miris a qui.

&4 Pc*4U<*X<tt<4.

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

DROGUERIA
Productos

de limpieza
Almacén de

plásticos
Muebles de

terraza y jardín

DISTRIBUIDOR PINTURAS BRUGUER
Distribuidora LLOMGAR, C.B.

Via Pollentia, 45-B
07400 - ALCUD^ (Mallorca)

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

par &eataurant
foUp &oger

( €i pucanero )Tel.891059

JOANA SANDERSON

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

Alcúdia (II)
reresaPa/mer

EIs homes d'Alcúdia són senzills de talla, més aviat petita. Amb
algunes excepcions, és clar. De rostre, o bé redó i vermellós, o bé
llarguer i de perfil aquilí. En conjunt, de faccions fines i cabell llis,
castany obscur.

N'hi ha alguns de més bruns. Cabell negre i pell, també, molt
fosca, cremada pel sol. De veu modulada, i de parlar gens exaltat o
nerviós. Un parlar, sempre, al marge. Sense deixar de banda, el
contingut de Ia conversa. Encara que de vegades puguin implicar-se
massa i caure en Ia desmesura, són respectuosos i se saben retirar a
temps, parlant amb una dona.

Que és, el cas, quejo conec de més a prop.
Definiria a l'alcudienc, per regla general, com a home de geni

pausat i calm. D'ulls vius i expressius, no molt penetrants. Conver-
sació amena però moderada.

Hàbils per a les feines manuals, feines sense exagerar i grans
amants dissimulats de les dones.

El desig per a seduir auna al·lota, hi és, ben present, emperò, moIt
de pics els hi falta, el coratge, empenta, decisió. Que em perdonin si
l'afirmació que acab d'esmentar comporta un marge prou suficient
d'error. "Nunca primeras impresiones fueron buenas". No és així?

No semblen, el que, en bon mallorquí, deim: enfotrats. Seria,
aquesta, una altra característica rellevant, segons el meu parer:
d'agafarun reveixíicomençaradestralejar. Abansd'adoptaraquest
tipus d'actitud, pens, s'estimen més aturar-se al cafè i callar i veure
un partit de futbol darrera els vidres de Ia Fonda Llabrés i si passa
qualquejove ojoveneta, mirar-la, discretament, com qui no Ia veu,
però, Ia veu. I, si es vessin estrets, estic segura, sortirien del pas amb
un somrís i una ponderada capetjadeta. I ja fora del cafè, amb un
"hola, com va?" i mitja rialla.

Perquè eIs homes d'Alcúdia, somriuen. I dins Ia seva timidesa i
fredor aparent, semblen amatents i amorosos.

Parl aquí dels homes fets de cinquanta a setanta anys, tal volta
quaranta cinc i algun de bastant més jove, que, juntament amb els
octogenaris, conformen una part important de Ia població, al casc
antic.

Homes que passen quasi cada dia pels mateixos carrers i se
saluden entre elIs ^ls que no estan barallats. Uns homes que
configuren una part important de Ia idiosincràsia de Ia ciutat. D'aquí
a deu anys, tot pot canviar. Jo vull i desig recordar aquesta configu-
ració alcudienca que, encara trob i veig i sent i retrat per a Ia meva

futura memòria. Fragments d'una personal visió d'Alcúdia.
D'aquí a deu anys, tot pot canviar i, confirm l'important que és,

per a mi, esquematitzar ideològicament i fotografiar mentalment, el
carisma d'aquesta ciutat queja, de nina i adolescent, vaig conèixer
tan bé i que, després, als vint i cinc i trenta anys, analitzant-ho, he
retrobat i apreciat, retrob i apreciïen el dia a dia, d' aquest poble amat.

Jo a Alcúdia l'associï, sempre, a Ia mar. A Ia badia d'Alcúdia i a
Ia de Pollença. DeI Cap de Formentor al Cap de Farrutx. A Sant Pere
Pescador i al moll vell. Al port comercial. A l'Ermita de Ia Victòria
i s'illot.Al'EsglésiadeSantJaumeialaTriennal delSantCrist.Ials
camins i camins meravellosos que té el poble -anomenat, Ciutat, des
de temps inmemorial- per les seves rodalies de tramuntana, llevant
i ponent majoritàriament: camí dels butxacons, camí de muntanya,
del CoIl Baix, de s'Alou, de Can Socies, de s'Hort dels moros, del
corral d'en Bennàssar, del Barcarès, del moré Vermell, del Teatre
Romà, des Braçols.

Al migjorn queden: hotels i un turisme accentuat. Una altra,
important i desorbitada fisonomiaque és, i se sent presenti, sirà futur.

El meu sentiment envers Alcúdia és, no tan secret, però discret i
profund.Soterrat,arrelatibategant.Unaparaulad'amordel'estimat,
una cançó nostrada i marinera que canta:

Una dona marinera
sempre mira d'on ve el vent,
de Llevant o de Ponent
un bon vent sempre l'espera...

I els homes d'Alcúdia esperen un bon vent per a fer-se a Ia mar.
I els i les que resten a terra, estimen i enyoren els que se'n van. I

un record els queda estret al cor, mentre no són tornats. •

Nota de Ia redacció:
A l'article del mes passat (Alcúdial) hi havia una errada d'impremta,

de Ia qual demanam disculpes i ens responsabilitzam. Concretament ens
referim al bocí on deia "I el ventre generós ¡ preferit". El paràgraf correcte
és el següent:

Cintura contornejada, sense exagerar. I el ventre de les cames, en
general, prominent. Caminargenerós ipreferit. Mirada penetrantperò
esquiva.

CLINICAMEDICUESTETICA
DIETÉTICAYNUTRICIÓN

OBESIDAD, CELULITIS, MESOTERAPIA
TRATAMIENTO VARICES Y ARAÑAS VASCULARES

(Eliminación por esclerosis)
ENVEJECIMIENTO CUTÁNEO

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

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

Dr. ALBERTO MORANO VENTAYOL

ALCUDIA: PIz. Carlos V, 1 - TeI. 54 61 61
PALMA: PIz. Fortí, 3B, 7°, 1a - TeI. 73 82 77

U t O ,s.l.

Avinguda d'lnca, 54 • TeI. 54 58 72
07400 - ALCUDIA (Mallorca)
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nnnn AUrOVENTAMANACOR, S.L.
mmmmiwimmX rnnre^onnno oficial FlAT - LANCIA - ALFA ROAAEO

DONDE AL COMPRAR SU VEHlCULO DE OCASION LE OFRECEMOS:

TODOS LOS COCHES 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 D£L 98 Y PLACAS IB INCLUIDAS EN PRECIO FINAL
POR LA COMPRA DE CUALQUIER VEHICULO UN TELEFONO MOVIL GRATIS

NO PIERDA SU OPORTUNU)AD,
TIENE MAS DE 150 COCHES

DONDEPODERELEGIR.
ESTA ES SOLO UNA PEQUEÑA
MUESTRA DE LO QUE PUEDES

ENCONTRAR
ESPERAMOS PODERAYUDARTE

EN TU ELECCION
HASTA 250.000 PTS.
SEATIBIZA1.2
RENAULT11 GTL
OPELKADETT1.6GL
OPEL KADETT GSI
REGATA 70
FIAT UNO 45
OPELCORSA1.2
DE251.000A500.000PTS.
FIAT UNO 45
FIAT UNO TURBO
FIAT UNO 45
FIAT PANDA CONVERTIBLE
ALFA ROMEO 33
OPELKADETT1.6GL
PEUGEOT 205 DIESEL
RENAULT11GTLDIESEL
VOLKSWAGEN POLO FOX

Fusters,

HORARIO

VOLKSWAGENPOL01.4 PM-BB
PM-AS DE 501.000 A 750.000 PTS.
PM-AH FIAT UNO 45 PM-BM
PM-AL FIAT UNO 60 PM-BN
PM-AK FIAT UNO TURBO PM-BD
PM-AS FIAT CINQUECENTO PM-CN
PM-AV LANCIAY10 PM-BV
PM-AY CITROEN AX DIESEL PM-BT

CITROENAX1.4 PM-BN
PM-AW RENAULTTWINGO PM-BW
PM-AK VOLKSWAGENGOLF1.8 PM-AW
PM-BB DE 751.000 A1.000.000 PTS.
PM-BS FIAT UNO TURBO DIESEL PM-BT
PM-BK FIAT PUNTO 55 5p. PM-CM

PM-AW FIAT PUNTO 75 PM-BZ
PM-AU AUDM002.2E PM-BF
PM-AV CITROENZX1.8 PM-BN
PM-BD OPELVECTRA1.6GL PM-BM

solar 43. Polígono Industrial de Manacor. TeI. 84 34 00. MANACOR

de 9 a 13 h mañana, 15'15 a 20'15 tardes. Sábados mañana abierto.

OPELVECTRA2.0CD
MASDE1.000.000PTS.
FIAT CROMA TURBO DIESEL
NISSAN PRIMERA SLX
NISSANMICRA1.0L
NISSAN ALMERA 2.0 DIESEL
TOYOTA CARINA E
PEUGEOT306TURBODIESEL
ROVER16VCOUPE
TODO-TERRENO
RANGE ROVER 3p. DIESEL
TERRANOIISLXTURBOD.
VEHÍCULOS COMERCIALES
NISSAN TRADE ISOTERMO
NISSAN VANETTE GASOLINA
NISSAN VANETTE 8 PLAZAS
FIATFIORIN01.7D.

PM-BB

PM-BY
PM-CM
PM-CN

IB-CK
PM-CU
PM-CF
IB-CH

PM-AS
IB-CB

PM-BK
PM-BG
PM-BU
PM-BU

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

deEXPOSIGIOfí

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.
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Verde

a ¿,PATIS !!
PROMOCIÓN NO ACUMULABLE A OTRAS OFERTAS

OPTICA
ALCUDIA

TE REGALA
.unas....

de rfìlfìFPC
UC | f^iV/| ^4 :

: :

PORLÂCOMPRA
DETUSNUEVAS

Miel

Violeta

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

Inconfundible. Por su diseño.
Por su seguridad. Por su línea.

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

Y ahora además,
por su precio

LanciaY l.l-% ¡|¡ ^n|itii/l:74.00QM

Lancia Y 1.2 LjE. ; ; : ; 1 . 1 9 9 . 0 0 0

LanciaY 1.2 L,S. 1.283.000

Lancia Y 1.2 L. S. ECVT 1 539 000
" ::'::A . v ':" 1111 '. "-";:: ' '

LanciaY 1.2 16vLX 1.552.000

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

Incluye oferta promocional,rVA e impuestos de matricuIación, Plan Prever
y transporte. No acumuIable a otras ofertas. Oferta válida hasta el 30.06.98

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

Agente oficial: lNCA - Hnos. RUJULA. TeI. 97150 5615
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La mateixa persona,
un sol cos, pot ser-ne dues
auntemps: elpàl·lidofici-
nista i el cobrat estiuejant.
Encara que els sobirans
de neu no em desagradin,
parlem dels braços de cou-
re, les cames de vellut, les

rialles de marfil i les espatlles color de te.
Parlem d'estàtues de sal que romangueren a
Ia platja per sempre més, obsedides en es-
clats címics de bellesa.

L'estiu s'estén con un desert magnífic
que s'acaba amb Ia sobtada irrupció de

d'aquest ardent enemic, els perills es multi-
pliquen per Ia lleugeresa en tots els sentits ; Ia
roba, els costums i les passions.

Potser són les nits argentades on no
dorm ningú o les platges buides,combinacio
ideal per tal de caure en qualsevol temptació
que ens esperi dins Ia foscúria dels bars i les
discoteques, neons de l'infern. Es possible
que l'exotisme de Ia situació actual, Ia pro-
visionalitat segura de Ia relació impulsi els
timons d'alguns bojos. Però és del tot cert
que Ia transpiració no és formada tan sols de
suor; també hi ha un augment de Ia sensibi-
litat als físics aliens, una dilatació de pupil-

Si, pur, perquè moltes vegades aquell estre-
miment que ens envaeix en veureunad' aque-
lles panteres d'atzabeja a punt de saltar-nos
a sobre és només un dels símptomesd'aquesta
concentració dels sentits que inclou el sexe
però no deixalatendresa, el respecte i 1 ' amis-
tat a Ia porta de l'habitació.

EIs cossos gloriosos i no sempre perfec-
tes són Ia seva bandera, però les ones poden
venir d' altres mars: hi pot haver una cançó o
una veu inoblidable, un esguard esbalaïdor,
uns cabells suaus, unes paraules precises o
fins i tot un color molt determinat. De vega-
des, una senzilla carícia feta al mig del

Panteres d'atzabeja
^fíïífe,, smgjm fg$m& •-••

.. . ' - -.--,

sirenes daurades i tritons de bronze precipi-
tant-se de cap dins les aigües blaves o ama-
gant-se als pinars verds, obscurs paradisos
d'ombres perfectes, arraulint-se amb elscre-
mats i damnificats del sol, eterns semàfors
en vermell de pell impossible. Fora de 1 ' abast

les i vasos sanguinis evident Ia qual ningú
pot defugir.

Deixant de banda els que no paren mai
deparlar-ne, afartantiofenentel personal de
forma innecessària i vulgar, Ia sensualitat és
un sentiment comú a tots, intens, bell i pur.

desgavell dels dissabtes, un quasi impercep-
tible contacte de Ia pròpia cara amb Ia mà de
1 ' altre pot arribar a ser molt més sensual que
no colgar-se amb algú que ni coneixes ni
arribaràs a conèixer. Malgrat tot, això és
cosa de cadascú. •

GLOSES

UnSant desconegut

Seguin sense sebrequiés
es que hí hadins sa capella;
res mos ¡ndIca dins ella
es nom des qui hi està pres

com un vulgar delinqüent/
fermataunpaldesuplici,
esperant es sacrifici
d'unaexecucióimminent...

Qui sap qui és es condemnat?...
Resmosfaveurequ iése l l ;
des més jove a n'es més vell
'detotsesquehepreguntat

uns diuen si és africà,
(pesseu colortan obscur),
perquè notenensegur
quesiguiSantSebastià,

¡1 lÜ • • lllvV • : •' ''r:

que tots sabem que era blanc;
aquellsanttanvenerat,
ambescosäfrävessat

;rJe fletxes, totplede sang...

Nohiveimaltrasolució,
peraclarirs ' ' ;¡ nt,
queimplora> . : ' ,
quedoniunaexplicació

o que a Ia fi hi posi es nom,
Ja que es veïns descarrer
no duim aquest endarrer,
però així ho sab

FM 94.7
Emissora Municipal d'Alcúdia
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Les rimes del juliol :

Juliol rimava amb sol
i eren uns dies de rima
forta. EIs raigs d'aquell
sol dels juliols de Ia in-
fantesa queien severa-
ment damunt les teula-
des i terrats de les mo-
destes, cases del meu

poble. Tot estava perfumat d'olor de
vacances i semblava que amb aquella olor
el cor s'eixamplava. El despertadorja no
ens havia de destorbar més els somnis fins
que haguessin transcorregut dos merave-
llosos mesos.

Juliol rimava amb un sol vigorós que
no ens permetia sortir de les cases fins que
el rellotge de Ia SaIa no hagués tocat les 6h
del capvespre. Juliol rimava amb tot allò
que tenia qualque cosa a veure amb calor,
color, claror...

Juliol rimava amb un gelat d'avellana
menjat delitosament als cafès de Ia plaça.
Juliol rimava amb una tallada de síndria
que ens regalimava per Ia barra quan ens
Ia menjàvem. Juliol rimava amb polos
vermells que volíem menjarperquè deixa-
ven Ia boca vermellosa com una magrana.
Juliol rimava amb vestit nou. Juliol rima-
va amb milers de coses saboroses, amb
centenars de coses innocents, amb dese-
nes d'estones inoblidables.

També juliol rimava amb seure a Ia
fresca fins ben entrada Ia nit. Quants de

moments no passarem amb el balancí
damunt Ia voravia, o enmig del carrer fent
trens amb els altres infants! EIs veïnats
aleshores veïnadajaven i els carrers eren
com a famílies nombroses que comparti-
en moltes coses.

Juliol rimava amb tumbet, amb alber-
gínies farcides, amb trempó. També rima-
va amb sopes d'estiu menjades a vorera de
mar. Una mar que tenia nom de corral o
de clot i que tenia com una mena d'imant
cap als nostres remulladissos cossets.

Però també juliol rimava amb festa.
Festa de La Victòria, el dia de La Mare de
Déu a Ia que moIts d'alcudiencs acudíem
a peu. Festa major de Sant Jaume, amb
cap-grossos i gegants que es passejaven
pels carrers dansant i esglaiant l'al·lotea.
Toros, berbenes tancades plenes de gent
ballant. Festa de poble. Festa al carrer.

I cada tres anys juliol rimava amb
solemnitat, amb fe, amb promeses, amb
emocions, amb sentiment. Cada tresjuli-
ols el poble es vestia de festa solemne. Era
solemne ja aleshores encara que nosal-
tres, infants d'aquells temps, no enten-
guéssim el significat de Ia paraula. EIs
nostres curts enteniments en tenien prou
de veure que les nostres mares i padrines
anaven descalces i amb silenci a Ia proces-
só. Que ens mudaven de cap a peus més
que cap altre dia de l'any i que ens feien
guardar un silenci sepulcral que a vegades

no sabíem contenir.

De ben petits ens ensenyaren que cada
tres anys juliol rimava amb Crist, amb el
Sant Crist d'Alcúdia. I aquesta rima obli-
gada eren uns versos de murtra, de
cossiols al carrer, de sentiments alcudi-
encs que s'enlairaven al compàs del so de
les campanes de Ia parròquia, i tot plegat
era un conjunt de versos sense fer que
cercaven embogits un cor que els sentís i
una mà que els escrivís.

Enguany torna a rimarjuliol amb Crist
i amb sol... enguany tornarem a reviure
fets de fatres, sis, nou, dotze, quinze anys,
i potser qualcú que gaudeixi d'una memò-
ria prodigiosa enfilarà més enrera encara.

Pel·lícules una rera l'altra aniran pas-
sant pel nostre interior i ben possiblement
recordarem aquells juliols que rimaven
amb gelat d'avellana, amb tallada de sín-
dria, amb vestit nou. Cada tres juliols les
memòries alcudienques teixeixen vàno-
ves de records. Totjust com aquest que us
acab de fer ara: un esbós, una pinzellada
d'entre les moltes vànoves que es podrien
teixir, d'entre les moltes planes que es
podrien omplir.

Que tingueu bon juliol i que enguany
a tots ens rimi amb salut i felicitat. •

Hospital d'Alcúdia
CENTRE DE RECONEIXEMENT

MÈDIC • PSICOLÒGIC
CERTIFICATS PER A:

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

Formentera, 5 • TeI. 54 73 73 • Fax: 54 85 07 • 07400 ALCÚDIA

« •̂•̂  DEJNT - ALCLlDlA

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

Dr. Vicente Martínez Busquets
MEDICO-ODONTÓLOGO

CoIeg:3958-Colg. 316

Plaza Constitución
(encima Farmacia)

TeI. 54 83 68
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Alcudia, sembrada de bombillas, y nosotros subiendo y
bajando cuestas en las noches de San Pedro y San Jaime,
porque el pueblo se viste una y otra vez de fiesta.

Caramelos, chismes vertiginosos que pretenden rozar el
cielo, calles repletas y alcaldes sonrientes paseandojunto a sus
familias entre el orgullo y Ia vanidad, nosotros convertidos de
pronto en curiosos observando al villano, al prohombre y al
gusano, criticando a un Camilo perdido y vigente en el corazón
de tantos, y los caballeros que por falta de viento notaron a
faltar el revoloteo de las faldas; jóvenes que añoraron el
colorido de los puestos de hippyes, yo Io reconozco, buscaba
y no encontré ese hombre, esa mujer encalada, reproducciones
de estatuas, que en un movimiento corto y extraño, cobran vida
unos segundos, vendiéndonos por pocos durillos una sonrisa.

Más tarde, de pie o sentados en cualquier laúd, todos
esperando ese éxtasis de luz en el firmamento, un estallido de
colores y palmeras ardientes; los más pequeños, ajenos al
ruido, impasibles, con Ia ilusión detrás de una enorme bola de
azúcar y algodón, jóvenes esperando en cada estallido un
motivo más para desplazarse de Ia realidad, los ancianos de
vuelta a sus casas con sueño y desinterés, y nosotros, con el

bajo unip

manto
Idas

ruido resonando en el corazón , y preguntándonos si no
podríamos hacer de este final un epflogo, un inicio de fiesta que
fuera a durar todo un año, un año lleno de nuevas intenciones;
así que no volviera el avaro a sus divisas, ni el pobre a su
pobreza, ni el rico a su riqueza, que llenásemos las terrazas
para celebrar cualquier cosa sin importar el día, que de verdad
mandásemos nuestras miserias a dormir, y que en nuestra
fiesta especial el sol no nos diga nunca que llegó elfinal. •
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KETTAL

MUEBLE;
MESTRE

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

Alcudia

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

Puerto de Pollensa

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

Palma de Mallorca

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

Marratxi

PORTO Pl CENTRO
Local 2408, TeI. 40 23 57

Palma de Mallorca

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

APARTAMENTOS, OFICINAS, ETC.., MUEBLES DE TERRAZAYJARDIN

Jwwtáfawfóá *yMMwifawwu SqUcuaáaj
Armadores y consignatarios de buques

SERViciO, CONTENE<JoRES y qRUpAJE • PENÍNSuU « MklloRCA

J.Stf.

TEODORO CANET, 26
APARTADO 30
PUERTO DE ALCUDIA
(ILLES BALEARS)

TeIs. 971- 54 59 28 / 32 / 36 - 54 53 89
MUELLE 971 54 54 31

TELEGRAMAS: SOLCA
TELEX: 68784 SOC-E
TELEFAX: 54 73 56

AUTOVENTA POLLENCA
Cecilio Mételo, 81 • Tel./Fax: 53 06 98 • 07460 POLLENCA
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GLOSES

Final de sa ballada 1998

A Muro vàrem anar,
i férem sa gran ballada
sa gent va quedar encantada,
tots hi voldríem tornar;

hi havia gent d'Alaró,
de Petra i CaIa Ratjada
perquè sa festa mos agrada,
tothom vol repetir-ho;

mos feren ballar es Xaxaxa
es Fox i es Bugui Bugui
no hi ha ningú que mos pugui,
en es moment d'engronsar;

si m'haguéssiu vist ballar,
pareixia un jovenet
engronsava es "paneret",
ningú em podia aturar;

tothom mos va animar,
va ser com una lliçó
perquè es nostro professor,
és de Io millor que hi ha;

i si és sa professora,
no se cansa de botar
tothom pogué comprovar,
que és una gran directora;

com veis, a ses velleses,
mos volen fer "detxondir"
tant ballant es "Tirulir",
per noltros no són sorpreses;

jo paresc unjovenet,
ballant ho faig de primera
tant per davant com per darrera,
sempre engrons es "paneret";

això sí, en venir es vespre,
casi no em podia remenar
i era de tant d'engronsar,
i poder seguir sa festa;

encara que sa festa m'agradi,
vos vull dir sa veritat
en acabar vaig molt cansat,
perquè en tenc un bon rosari;

això sí, s'enhorabona,
vul donar en es professor
mos ha tocat Io millor,
tant per s'home com sa dona;

perquè aquesta Margalida,
quan engronsa es "paneret"
tot Ii surt tant condret,
que a noltros mos dóna vida;

i si parlam d'en Rafel,
ell mai vol quedar darrera
és ballador de primera,
i quan balla val per deu;

tot va anar de primera,
principalment es sopar
des panxó que vaig pegar
encara vaig aprofitar,
per engronsar sa "panera";

així és per acabar,
a tots don s'enhorabona
tant perjo com sa meva dona
sa festa va ser molt bona,
i prest hi poguem tornar.

1
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MI

La vida vista a los 80 años

Acción de gracias:
¡Señor, Gracias por Ia Vida!... GRACLAS

por dejarme subir con buena salud y buenos
propósitos, esta escalera de 80 peldaños que,
como todas las escaleras, se sube fácilmente
en los primeros tramos pero con mayor
dificultad en los escalones sexagenarios y
septuagenarios, y te pido que esta pina cuesta

que empiezo a los ochenta pueda subirla con relativa dignidad
física, amén por supuesto de Ia dignidad moral para Ia que
durante toda mi vida he estado pidiéndote tus enseñanzas y
siguiendo tus preciosas guías... GRACIAS, SEÑOR, por Ia
numerosa familia que has ido concediéndome, esposa, hijos y
los nuevos hijos unidos porcasamientos a Ia familia, Ia gozosa
felicidad de los nietos... GRACIAS, SEÑOR, porque me
mantienes el cerebro en el buen estado que a esta edad es
posible o esperable... en fin, SEÑOR, GRACIAS por todo Io
habido y por haber.

Invocación a S.S. Juan Pablo II, Vicario de Cristo:
Desde mi primerajuventud considerabayo que siendo toda

persona digna de mi respeto, aún Io era más si ocurría el simple
hecho de que fuera algo mayor que yo en edad. Y he llegado
a pensar desde muchos años atrás que, aparte del inmenso
respeto que Ie tengo aS.S. el Papa, como yo soy dos años mayor
que el Papa actual, estoy seguro de queS.S. también nos tendrá
un valor añadido en el respeto que nos tiene a todas las personas
del mundo, valor añadido por Ia sencilla razón de que somos
un poco, algunos un mucho, más viejos que él. Si es así, y si no
Io es también, yo, cuando ahora cumplo 80 años gracias a Dios,
respeto y amo profundamente al Papa en su condición de
Cabeza de Ia Iglesia de N.S. JESUCRISTO, de Sucesor de
Pedro, de todo Io que su Altísima Dignidad representa.

La vida como es:
La experiencia, el conocimiento de las personas y de las

cosas, el cúmulo de saberes y de ignorancias que uno llega a
almacenar, los gozos y los sufrimientos, las luces y las sombras,
las esperanzas y las desilusiones y tantas partidas y
contrapartidas de Ia vida corriente, te ponen en Ia situación de
que a los 80 años se está en muchas al cabo de lacalle. Pero debo
deconsiderarunadiferenciacionclaramenteperceptible:HAY
COSAS en las que te asientas sólidamente, por ejemplo, Ia
moral, el amor familiar, el afecto a los amigos, el respeto a tus
semejantes, el desapego de las pasiones, el sosiego, Ia
disposición de ánimo, y muchas facetas más de tu contenido
sentimental. Y HAY OTRAS COSAS que, pordecirlo pronto,
te resbalan, las mandas, silenciosamente mejor, a freír

espárragos; no voy a hacerun catálogo de estas negatividades
y ello por simple aseo mental personal, cadauno al lIegaraesta
situación tal vegada podría omplir una senaia amb pedrés
d'aquestes.

CarpetiHa de notas para pasar mejor este trance:
-La madurez mental es una cierta bolsa de privilegios: eI

goce del descanso, Ia satisfacción del deber cumplido y,
familiarmente al menos, un moderado derecho al capricho...

-Hay un par de factores para lentificar el envejecimiento,
para ir más despacio en esta rama descendente: El cuidado
personal, ejercicios sanos y suaves, aire libre y curas de buena
respiración, higiene personal contra Ia fatiga, como duchas,
fricciones de alcohol o colonia, etc.; Ia posible simpatía: ver
más las cosas buenas, escuchar a los otros más que a uno
mismo; el ajuste mental proporcionado por haceralgún trabajo
que guste y pueda uno hacerlo, buena convivencia familiar,
convercerse de tener facultades a los 80 años y procurarlo con
ganas; serenidad de Ia mente, palabra justa y oportuna o
silencio si es el caso; serenidad del corazón para evitar Ia
ansiedad, el alma en calma; serenidad en Ia acción evitando
esfuerzos inútiles o inapropiados...

Consejos o ideas de gente sabia, para gente ochentañal:
La felicidad es un artículo maravilloso: cuanto más se da,

más Ie queda a uno... No devores tu corazón, es decir, no te
apesadumbres demasiado... Nadie es dueño de Ia soledad y
nadie debería ser esclavo de Ia soledad... Mi amigo espiritual,
Juan Ramón Jiménez, Poeta Universal, ect. etc. escribió o
dibujó un Arenal de Eternidades del cual escojo Ia siguiente
perla referente al Ritmo de Vida: Tira Ia piedra de hoy, olvida
y duerme / si es luz, mañana Ia encontrarás ante Ia aurora,
hecha sol.
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Un adios muy especial para Ia Banda
Musical Juvenil de Cornetas y Tambores

Con gran pena me toca decir ADIOS a mis
jóvenes amigos de Ia Banda de Cornetas. Parece
que fue ayer que empecé con ellos y ellas y fue el
año 1976 que me hablaron de formarla el Rvdo.
PadreJaime Ques acompañado del Sr. Cañamaque,
queteníanocionesdeBandasenelejército.Acepté
ayudarles yaque mi banda de música, con gente ya
mayor,ibadesapareciendo,apesardemisesfuerzos

porconservarlay ampliarla, pero el Ayuntamiento en aquel entonces
no podía comprarinstrumentos para que losjóvenes siguieran con Ia
banda que organicé y dirigí, y los instrumentos eran propiedad de
cada músico. Al ser mayores y

CARMENDM

tengo ya 73 años y muchas ocupaciones. Algunas las he de dejar...
Paramioido,hetenido,unaprimerasolucion,yaque,nopodiaseguir
Ias conversaciones y me han colocado un aparato y aDios gracias me
va muy bien.

En laRevistad'Alcúdia, el colaboradorPepToni Fernández, en
su escrito"Setmana Santa98", hablade"la Procesó del diadel Ram",
amb Ia participació dels confrares alcudiencs amb Ia cara destapada,
Ia qual cosa Ia fer més solemne. Per altra, enguany no vàrem poder
sentir ni veure Ia Banda de Cornetes i Tambors d'Alcúdia, dirigida
per en Felipe Garmendia i es va notar aquest buit a Ia processó". No
conozco a este Sr. Pep Toni y Ie agradezco su recuerdo por mis niños

no haber refuerzos iba a menos
y ya quedábamos unos 15
músicos pero con tendencia a ir
a menos cada año. Al no tener ni
sitio para los ensayos, Io
hacíamos en mi piso de soltero
en las casas de Can Ramis.

Se empezó Ia organización
de esta Banda Juvenil, solo con
chicos y asísefueformando. La
desgracia cayó sobre ella al
fallecer en un accidente su animador y fue un golpe duro. El Rvdo.
Padre Ques me pidió que tomara Ia vara y así tomé Ia decisión de
encargarmedeellos.Lescomprélas 11 cornetasy6tambores,amen
de 17 uniformes que no pudimos usarlos por dos causas: eran
costosos para hacerpara todos y para mi gusto, no me agrada ningún
uniforme para los niños.

Asícon muchísimos ensayos, en el garaje de mi casa con los del
puerto y en varios sitios diferentes en Alcudia, una hora cadadía y un
día a Ia semana unidos los unos y otros se fue consolidando y de los
primeros músicos llegamos a ser hasta 42, pues fui incluyendo
jovencitas y niñas. Han pasadoporestaBanda419jovenes. Loque
llama Ia atención es que he tenido niños que eran nietos de aquellos
músicos de Ia bandade música asícomo ahora, últimamente hijos de
los que tocaron antes en esta Banda de Cornetas. Acudimos a donde
nos llamaban: Manacor, Inca, Bunyola, sa Pobla y otros actos entre
ellos a Es Fortí cuando el Mallorca ascendió.

Hace años que en las revisiones médicas (de Gesa) me anunciaban
queperdíalaaudiciónyaquecadaañooíapeor.Inclusomeregalaron
unos auriculares para mitigar los ruidos, para emplearlos en los
ensayos, pero seguícon mis niños, pues era muy feliz. Era hermoso
que un niño me preguntara "¿Cuándo podré tocar en Ia Banda?... ¡ya
tengosieteañosL."

Ahora Ios doctores, por otros motivos me han prohibido y yo
mismo veo que no es posible seguirya que Ia edad tampoco perdona,

ojóvenes. Yoasistíaesaprocesión asícomoalasdeAlcudia, pero
con el corazón partido de pena ya que era Ia primera vez que veía Ia
procesión en 44 años, sin tomar parte en ella, sea con Ia banda de
música, o con Ia Banda de Cornetas y Tambores. Es muy triste.

Pero ahora, definitivamente, he de dejarlo. Por medio de estas
líneas digo adiós todos, ya que mi salud no me permite llevar según
qué actividades y por ello es un ADIOS, de un amigo que está muy
agradecido a todos los que durante estos años me han ayudado.
Gracias a todos, n

.®

TELEFONO MOVIL: 908 73 26 19
C/. Nou, 27 • TeI. 52 21 56
07430 - LLUBI (Mallorca)
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Clausura del curso de
Ia coral de Ia
Tercera Edad de

Alcudia
FelipeGarmendia

Con Ia ausencia de algunos componentes de nuestra Coral, que
nopudieronasistirporfuerzamayoreldíaseñaladoparalacelebración
de fin de curso nos reunimos en el Restaurante Sa Proa. Fuimos más
de veinte y sé que otros que no pudieron asistir, Io sintieron, tal como
nosotros, ya que notamos su ausencia. Fué una muy bonita fiesta,
toda clase de chistes y naturalmente canciones de nuestros tiempos
en Ia sobremesa. Se que de este coro ha de salir uno de más
componentes, yaquehay muchos que nos han solicitadosuinscripción.
Los ensayos los hacemos en el Centro, a las nueve de Ia noche y Io
pasamos muy bien, los viernes. Nuestro Director, MartinBascuñana,
el homenajeado, fue premiado con un precioso reloj de mesa, con
dedicatoria, que hice entrega en nombre de todos. En mi parlamento,
hice loanzas de su abuelo en lugar de ensalzar su persona. Recordé
que su abuelo fue un gran músico y, muy buen organista. Yo dirigía
(hace 40 años) el coro en aquellos tiempos que se cantaban las misas
en latín con muchos ensayos de los que componíamos el coro. A
veces en algunas bodas o comuniones, si yo tenia que cantar algún
Ave María o Plegaria solo, recuerdo que Ie decía: "Martín, baja
medio o un tono, pues no estoy bien de voz" y ello no era nadadifícil
para él. Así pues, deseé que fuera como fue su abuelo. También Ie
recordé que yo dirigía Ia banda de Música, y cuando me llegaban
algunas partituras su abuelo me las arreglaba para los instrumentos
que teníamos en Ia Banda. Fue un homenaje al abuelo, por mediación
del nieto (los dos con el mismo nombre y apellido). Su abuelo no fue
demasiado bien comprendido.

La cena, muy bien servida con un servicio muy cariñoso y con
muy buen trato, admitiendo todas las bromas (somos mayores). Entre
plato y plato, las bromas eran continuas y Ia noche fue corta.
Cenamos opíparamente y nada faltó, no será Ia última vez que
vayamos a celebrar algunas de nuestras fiestas.

Todos muy contentos y animados a seguiradelante, tan como nos
señaló el Director Martín diciendo que no es Io más importante
empezar, Io más importante es ser constantes y seguir. •

RIAUTO
COLABORADOR OFICIAL DE MEDIAUTO, S.A.

® TOYOTA

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

Taller y Ventas:
CTRA. D1INCA, 1

TEL.5401 10
SA POBLA

Reflexions sobre el
curs 1997/98

Xav/erTurrado
Regidord'Educacio

L'any 1998 és un any important per a l'Educació de les Illes
Balears. Dia 1 de gener Ia nostra Comunitat Autònoma va rebre
les competències en matèria educativa en tots els nivells no
universitaris, ( Ia UIB ja les tenia de l'any 1997 ).

Aquest traspàs no només hauria de tenir conseqüències
administratives. El fet de decidirper part del Govern Balear quina
és l'Educació que volem pels nostres fills, condicionarà el futur
de Ia generació que ens ha de succeir. La formació dels nostres
alumnes tindrà una repercussió fonamental en Ia preparació i
competitivitat de Ia societat en general.

Ara és el moment de defmir quin tipus de persones volem i
quina preparació els hauríem de donar per assolir tots els reptes
del segle XXI. No ens podem equivocar, ensjuguem massa com
per escatimar esforços, humans i materials .

Però, és impossible redactar el nou Model Educatiu de les
Illes Balears, sense un ampli consens per part de tota Ia Comunitat
Educativa ( professors, pares, alumnes, Administració...) Tenim
experiències anteriors: els professionals de l'Educació no poden
assumir un nou sistema si no se'I senten com a seu; si no han
participat en el seu disseny, si els ha vingut imposat sense tenir en
compte el seu parer. Al cap i a Ia fi, ells són els que, dia a dia han
de fer realitat el procés de canvi, i ells seran els que hauran de
solucionareis problemes que dins Ia seva aula sorgeixen habitu-
alment a l'hora de Ia seva aplicació.

En aquest sentit el " I Seminari sobre Educació a les Illes
Balears ", organitzat des d'aquest Ajuntament d'Alcúdia, va
posar de manifest Ia preocupació dels professors/res i també de
les AMPAS per Ia dotació pressupostària, a fi de poder posar en
marxa una aplicació més racional de Ia LOGSE i del nou Model
Educatiu.

Aquest curs 1997/98 ha estat, per tant, intens per a tots i crec
esperançador. Es moment de fer balanços i corregir deficiències.
Des de l'Àrea d'Educació som conscients de les mancances :
escolarització, massifícació de les aules, Ir. Cicle d'ESO encara
a les escoles de primària, dotació de serveis, professorat especi-
alista (PT), manteniment d'edificis....

Es per això que, des de 1 ' Ajuntament, hem posat en marxauna
sèrie de mesures que ajudin a superar aquestes mancances:
construcció imminent d'un nou Centre Escolar, dotació de
"menjadorescolar municipal", subvenció d'una aula d'informà-
ticapercadaCentreescolar,financamentd'equipsaudio-visuals,
setmanes culturals....

Per acabar vull felicitar a tot el professorat dels centres del
Municipi i a les seves APAS. Es moment de valorar Ia feina feta,
i com a Regidor d'Educació, mestre i pare, em sent orgullós de
totes les iniciatives que s'han duit a terme i que de segur han
millorat Ia qualitat de l'ensenyament de tots els nostres alumnes
d'Alcúdia. Encara queda molt a fer però consider que anem pel
bon camí i entre tots serem capaços de superar-nos. Gràcies i
endavant. •
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L'alcudienc BIeI Torres ha guanyat el Premi
peraprojectesiprogrames didàctics,

atorgat per Ia Fundació Pilar i Joan Miró
Eljove alcudienc llicenciat en Història de l'Art Gabriel Torres ha guanyat el premi

per a projectes i programes didàctics que atorgava Ia Fundació Pilar i Joan Miró de
Mallorca, amb seu a Palma. Es una gran notíciaja que aquesta Fundació és coneguda
internacionalment per Ia seva importància. En el jurat hi havia, entre d'altres, gent
d'anomenada com: Sr. Sebastià Barceló Serra (President de Ia Fundació), Sr. Jordi
Llabrés (Regidor d'Educació de l'Ajuntament de Palma), Sr. Joan Francesc Romero
(Director General d'Educació a Mallorca), Sr. Miquel Oliver Trobat (Coordinador
General del PIa de Reciclatge i Formació Lingüística i Cultural. Institut Ciències de
l'Educació), Sr. Antoni Juncosa Aysa (Membre de Ia Comissió de Govern de Ia
Fundació), Sra. Aina Bibiloni Ferrer (DEAC de Ia Fundació) i Sra. Joana M. Riera
Gamundí (Responsable de Didàctica de Ia Fundació).

En Biel tenia el número de participació 84, de manera que almanco altres 83
participants optaven al mateix premi. La Fundació Pilar i Joan Miró, seguint Ia voluntat
dels seus fundadors, desitja promocionar i difondre els valors creatius contemporanis,
ajudar les joves generacions d'artistes en Ia seva formació i animar-los en el seu
compromísd'innovació i recerca sincerade nous camins de creació. Aiximateix,desitja
promoure treballs d'investigació sobre Ia vida i l'obra de Joan Miró, especialment a Ia
seva fecunda estada a
Mallorca,icol-laborar
en el reconeixement
del seu exemple crea-
tiu i vital a través de
programes i projectes
didàctics que apropin
l'universalartistaala
societat. La idea que
pretenia en Biel era Ia
de donar a conèixer
1 ' art contemporani i Ia
figuradeMiro,laqual,
a part de ser molt pro-
pera geogràficament,
és bastant rebutjada
perla incomprensió de
Ia seva obra. Una ve-
gada es coneix aquest
personatge es pot en-
tendre l'esdevenir de
l'art al Ilarg d'aquest
segle, és a dir, a través de Miró, de les seves experiències, de Ia seva tasca al llarg dels
seus noranta anys de vida, de totes les implicacions en què es va capficar, podem
observar diferents moviments artístics del segle XX. A partir d'aquesta idea Ii va sorgir
el títol dels seu treball: Miró i els moviments artístics del segle XX.

El premi fou lliurat al jove alcudienc el dia de Sant Joan, a Ia seu de Ia Fundació,
on després de I'acte i de Ia inauguració d'una exposició de ceràmiques de l'artista Joan
Gardy Artigas, es celebrà una petita festa amb una orquestra que tocava en directe i una
demostració de veritable i exquisida cuina mallorquina. Final de festa així com ha de
ser.

En Biel és col·laborador de Ia Revista d'Alcúdia, on sempre ha intentat divulgar
de manera assequible a tothom els diferents actes relacionats amb 1 ' art que s'esdevenen
a Alcúdia. A més a més, aviat l'Ajuntament Ii publicarà el seu treball sobre el retaule
de Ia capella del Sant Crist d'Alcúdia, amb Ia qual cosa aquestjove de caràcter tímid
i senzill, ben segur que estarà més que content. Des d'aquesta revista estam molt
contents que en Biel hagi guanyat aquest premi tan important, i sabem cert que ha estat
el primer d'un llarg enfilall. •

El de Ia dreta és en Biel Torres

Actes a Ia
biblioteca Can

Tbrró
JuHol-agost 1998

lCicleW0c<Mrns alpati
ComcadaestiucomenceriaCanTor-i

ró els concerts de nit , a les 22 h ;
Dia !fi ( iu j u l io l actuà cl Trio

Cervantes, un concertclàssic que agrupà
nombrosagent.
; : Per dia 23 està previst un,concerl de,
ja/./ patrocinat per IaCaixa de;:ColonyH,
on actuarà Dave Pybus Quartet. Per anar
aaquestconeertésnecessanrecollirPen-
ítradaa les oficines de Ia caíxaColonya o
béaCanTorró. :

Dia 13 d'agost actuarà el "Trio
Argentino tle tango" i "Uandoneon",,
quitarra i baix.

ExposHims ¡¡I" . '. '.. "l|S-"7 '"'". "','. 3
Dia23dejul io la les 19hs^inaugura-

ran dues exposicions, que romandran
obertes del 23 dejul iol al 23 d'agost. Una
serà d e p i n t u r a , I " earrec'Ue Tomeu
Alenyar, unjove alcudienc.
: L'altra, també d 'una alcudienea, serà
de fotografia, a càrrècdeCarme ( ¡arcia,-
que ens oferirà ibtogral'ies d'ahir i d'avui
¡d'Alcúdia, on podrem observar elcon^
;trastdel pasdel temps. •

CARTES AL DIRECTOR

Gracias Norai
Mi eterno agradecimiento a Ia

Escuela Pública Norai del Puerto de
Alcudia.

Gratitud después de llevar a mi hija
durante diez años, con un estupendo
profesorado que han influido durante
este tiempo en Ia educación de mi hija.

Gracias Jaume, Maria, Andrés, Pep,
y a todo el profesorado y ese entrañable
amigo de alumnos y padres, José. Y a
todos los que hacen posible que nuestros
hijos tengan una educación acorde con
nuestros días.

Sin más, un fuerte abrazo a todos, y
que sigáis luchando con ese entusiasmo,
que sólo puede hacerlo el que como
vosotros y vosotras Io llevan dentro.

Fwh&iti4> J*vl&>. J<>Wt4 N*y*.
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NIMACION, S,L
C/. Marisco, 8

07400 - PTO. ALCUDIA

JAIME RAYÓ SERFiA
UTE MICHAELA MOSER

ORGANIZADORES

OFRECE SUS SERVICIOS DE:
Animadores
Discotecas
Karaokes

y otros Espectáculos.

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

«SS»"P^PP£S

THAI RESTAURANT
*t>« PH4Af//

Abierto
cada
dia

^A

ö

Fiestas
y

Banquetes

*3jBB^
ENFRENTE HOTEL BAHIA DE ALCUDIA

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

Laboratorio fotográfico

iNO COMPKE SU CAKRfTE!
NOSOTKOS LE REGALAMOS UN
CARRETE POR CADA REVELADO

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

y revelados en Color y Blanco y Negro en

1 Hora
PLAZA CARLOS V, n° 2 • ALCUDIA

TeI. 54 61 56
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ESPORTS

Jordi rlii, guanyador del Il Torneigdé
tennisdeMuro

• J/aIcudienc Jprdj:
Moranq||||EBilr de

¡¡¡llfïs del
; Pa!ii^ |̂lJ|Ji|pstra.
1 ciutat, dglljjllll^on-
l||Jirel

: de Sli|̂ ||̂ |jpic Ia
categoria JoWcv,s 'ha
proc Iamatguanyador
delIlTorneigdeMuro,

J

Il localitat. p
J :;K lafjj|f||a el
podemvI|ip|pf|lseu
amic Joan Llompart,

B| mateix- dèíclub es-
•:•mchUit. 1 ;: l|(

:

Campus de futbol-sala.
Per al pròxim mes d ' agost està previst el campus de futbol-sala amb

Ia presència de Javi Sánchez, jugador del Platges Castelló, i Jesús
Lozano, seleccionador espanyol de futbol-sala.

Per a les inscripcions podeu acudir al servei d ' esports del Patronat,
situat al primer pis del'edifici municipal de Ca Ses Monges.

Tornejos de sant Jaume
Durant aquestes festes de Sant Jaume i dins el marc del Viu l'estiu

a Alcudia 98 estan integrats distints tornejos.
Voleibol de platja.
EIs dies 24,25, i 26 de juliol, a Ia zona esportiva de Ia Ciutat Blanca.
Inscripcions 971.54.85.10 i també 971.54.86.61
Futbol-sala.
Des del 3 de juliol i fins dia 24 de juliol es disputa aquesttorneig de

futbol-sala amb Ia participació de setze equips. Les finals se juguen el 24
de juliol.

Tennis.
El torneig de Sant Jaume de tennis es desenvolupa de dia 18 a dia

25 de juliol, a les Pistes de l'hotel Edén Lago. Per a més informació vos
podeu posar en contacte amb els telèfons 971.54.56.16 o també
909.32.40.40.

Iniciades les Activitats dei Viu
l'estiuaAlcudia98

El Patronat municipal d ' esports, un any més ha posaten marxa, amb
l'inici del mes de juliol, totes les activitats que proposava sobre el
programa "Viu l'estiu a Alcúdia 98".

Les activitats més nombroses, un anys més, són les el Viu l'estiu
Infantil, el d'aventura i els distints cursets de natació.

Mentrestant, també s'hi han inscrit bastants de participants a
l'activitat del curset de vela. S 'ha de destacar una errada sobre el
programa I sobre els preus dels cursos de vela. Segons ha informat el
Patronat municipal d esports, aquests són els preus actualment esta-
blerts:

3.500 pessetes per a socis del patronat í 5.000 pessetes per a socis
del Patronat. Són els preus per cada curs de vela.

A més durant Ia setmana del 13 al 18 de juliol, els nins i nines
d'Alcúdia i d'altres municipis, han pogut fruir amb Ia presència de
Fernando Morientes, al campus de futbol que ha organitzat el Patronat,
perninsininesde6a16anys.
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Curs de buceig
L'Associació Badia d'Alcúdia d'activi-

tats subaquàtiques organitza un curs de
buceig. Tots els interessats vos podeu posar
encontacteambABADAS,alcarrerCornel.li
Àtic s/n Alcúdia, o directament amb Joan
Miquel Batle.

Aquest curs de buceig començarà a par-
tir del pròxim 27 dejuliol.

Nascuda fa Penya
Mallorquinista
"Panxes Roges

d 'Alcúdia"
LaPenyaMallorquinistad'Alcudia,Pan-

xes Roges, ja ha començat a caminar. Des-
prés de Ia idea i de tots els processos per
constituir Ia Penya, el passat 10 dejuliol, se
celebrà Ia primera Assemblea General, amb
tots els socis d'aquesta penya recentment
creada i laprimera dedicada al Mallorcaque
hi ha al nostre municipi, una penya que
s'uneix a les penyes madridistes i blaugrana
ja existents a Alcúdia.

Torneig d'escacs
Ciutat d 'Alcudia
Segueixen les partides del Torneig

d'Escacs Ciutat d'Alcúdia, dins el marc de
les festes de sant Jaume

Ja fa 31 anys que se celebra aquest
torneig coincidint amb les festes patronals

$$$*
Avd. Juan Mascaró Fornés, 2

(Antes Almacenes Plomer)
CA1N PICAFORT

alcudienques.
Segons Ia informació facilitada per Jose

Oneto, president del Club d'escacs
d'Alcúdia, hi ha 55jugadors, entre els quals
8 són jugadors alcudiencs. Dins aquests 8
jugadors es pot destacar Ia presència de
Javier Cisneros, o també de 1 'infantil Jaume
Alenyar,unajove promesa dins aquest món
dels escacs.

Les partides del torneig d'escacs Ciutat
d'Alcúdia, Sant Jaume 98 se juguen cada
divendres, a les 20,30 h. i cada dissabte, a les
17h.alaCasadeCulturaFundacioTorrens.
Les finals, el mateix dia de Sant Jaume.

Campus de bàsquet
31 joves varen participar al campus de

basquetambJosepMariaMargall,uncampus
de bàsquet que se va realitzar íntegrament al
camping de Can Picafort, i que va ser orga-
nitzat pel Patronat municipal d'esports
d'Alcúdia i peI Club bàsquet Alcúdia.

Margall va conviure durant tota una set-
mana amb els participants al campus de
bàsquet, procedents, bàsicament dels equips
de bàsquet alcudiencs. Tant al.lots com
al.lotes varen participar de les classes
tèoriques i pràctiques del que fou gran tira-
dor del Joventut de Badalona, i 187 vegades
internacional per Ia Selecció Espanyola de
bàsquet, Josep maria Margall.

Una persona afable, que es mostrà abo-
cat al campus de bàsquet i que va reiterar que
a més de Ia importància de Ia millora en Ia
tècnica del tir, també Ia convivència amb els
joves és fonamental, parlar amb ells, i veure
les seves errades. Per això es va plantejar un
campus, de disciplina, però també amb acti-
vitats complementàries en contacte amb Ia
mar, amb Ia muntanya, a més de 1 'aspecte de
divertiment.

EnelcampusMargall vacomptarambel
suport tècnic i organitzatiu tant de Miquel
Ballester, com Xavi Nin, a més d'altres
jugadors del primer equip de bàsquet del
Gesa Alcúdia, com és el cas de GasparVera. •

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

•Fruites-
Ca'n Biniaco

TeL 85 20 60
Venta al por mayor
frutas y verduras

REPARTO DLAJlIO
Supermercados
Restaurantes

Cafeterias
Hoteles
ALMACEN

Ctra. Sta. Margarita, Km. 3
FBUTERLA. - Venta al DetaUe
Paseo Colon, 59 • Can Picafort
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AJUNTAMENT
D'ALCÚDIA

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

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

971 546667
971548811
971548174
971 547601
971 547362
971 547476

010
971546515
971546163
971 547291
971 547291
971 548596

971547311
971 547004
971891593
971891595
971547903
971545395
971 546423
971547799
971892597
971892615
971 545303

971 545078
092

971546313

971 545410

971 547929
971548167

971 545696

971 500080
... 085

. 971 545256
,971545191

. 971 545367

. 971 547651

. 971 546332
, 971 545843
971 548600
971 547902

971 897040
971 545440

GASYELECTRICIDAD
El Murterar 971 890301
Averías (Inca) 971 880077
GUARDIACIVIL
Alcúdia. Castellet, 20 971 545149
Port. EoI, 8 971 545295
PARRÒQUIES
SantJaume (Alcúdia) Rectoria, 2 971 548665
Ntra. Sra. del Carme (Port), Hosteleria 971 545547
RECAPTACIÓ CONTRIBUCIONS (CAIB) 971 548981
PROTECTORA D'ANIMALS 971 547240-971 547202
PORTS
Institut Social de Ia Marina. Ciutadella, s/n 971 545968
Duana. Afores, s/n 971 547103
Ajundantia de Marina. Gabriel Roca, s/n 971 545301
Port Esportiu. Cap. Cortés, s/n 971 546000
TAXIS
RàdioTelèfon 971 892187
PARADES:
Alcúdia. Ps. LaVictòria 971 545653
Ps. Marítim 971 545797
CiutatBlanca 971890015
Servialsa Estado de Servei, obert 24 hores 971 548670

URGENCIESSERVEISSANITARIS 061

AMBULÀNCIES
Creu Roja 971 545421
AmbulànciesInsulars 971 204111
APOTECARIES
A.Pujadas.PlacaConstitucio,17 971548172
A. Ventayol. Prínceps d'Espanya, 5 971 548558
A. Crespí. Ctra. Artà-Alcúdia, 41 (Port) 971 891162
A. Gelabert. Ctra. Artà-Alcúdia, 42 (Port) 971 892241
A. Oliver. Teodor Canet,12(Port) 971 547156
A. Vizoso. Pere Mas i Reus, 45 (Port) 971 890530
CENTRES MÈDICS
Casa del Mar. Ciutadella, s/n 971 545968
Creu Roja (Port d'Alcúdia) C/ Mn. Alcover 971 545421
Dispensari Municipal. Bastió de Sant Ferran s/n 971 546371
URGÈNCIES NOCTURNES 971 546371
SEGURETATSOCIAL
Inca:
Ambulatori. Mestre Torrandell s/n 971 502850
Anàlisis clíniques i radiologia 971 504601
lnsalud 971503882
I.N.S.S 971 500146
Ciutat:
Ambulatori del Carme. Carme, 18 971 726224
HospitalSonDureta.AndreaDoria,55 971175000
Hospital Provincial. Plaça de l'Hospital, 3 971 723800
INSALUD. Reina Esclaramonda 971175600
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CONSTRUCCIONES Y
PROMOCIONES ALCUDIAsL

CONSTRUCCIÓN EN GENERAL
REHABILITACIÓN DE FACHADAS

Y EXCAVACIONES
TeIf. Móvil 908 53 78 75

ELÉCTRICA ALCUDIAst
INSTALACIONES Y MONTAJES
ELÉCTRICOS DE SEGURIDAD

Y CONTRA INCENDIOS,
REPARACIONES

Urgencias 908 63 07 34
24 Horas Domingos y festivos

QDMILAR ELECTRAL

TELEFONÍA MÓVIL,
ELECTRODOMÉSTICOS,

TV, HIFI, VIDEO,
AIRE ACONDICIONADO

FERRERS D1ALCUDMu.
FUSTERIA D"ALUMINI, FERRERM

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

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

PROMOCIÓN DE VHfIENDAS
CONSTRUCCIÓN
Y PROMOCIÓN
DE VMENDAS

SERVICIOS DE ALCUDIAsL
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 8998 - 971 54 66 08 - Fax: 971 54 85 19




