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100%

EQUIPADO

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

Fiat Brava
Aire Acond.
1. 4 SX
1. 6 SX
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, solar 43. PoI. lnd. Manacor. TeI. 84 34 00. MANACOR

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

RED DE AGENTES:/WC4: HNOS. RUKJLA. 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: MARTm FERRIOL. TeI. 52 07 91

MESON - RESTAURANTE

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

FREIDURÍA

SOMOS ESPECIALISTAS EN PRODUCTOS GALLEGOS Y DEL BIERZO (León)
OTw. « A S j&>h. j&sa. & $ S xtK. » <-:-:-:*' *

CHANQUETES
CHIPIRONES FRITOS
PULPO A LA GALLEGA

FRITURA VARIADA
PARRILADA DE PESCADO Y MARISCO

MARISCADAS
CONEJOCONGAMBAS

CONEJOALAJILLO
CHULETON GALLEGO
JAMON DE BODEGA

SOLOMILLOYFILETE
DE AVESTRUZ

SOLOMILLOYENTRECOTE
DE TERNERA GALLE6A AL VINO RIOJA

T-BONALAPIEDRA

CORDERO DE BUR60S
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PRESENTACIO DEL LLIBRE
D'ALEXANDRE CUÉLLAR

"Visions d'una ciutat emmuraIlada"

Un llibre d'Alcúdia on els protagonistes són els alcudiencs

L'autorde "Cafè de Placa"parlara de/seu darrerllibre editat
per Ia Revista d'Alcúdia, que sortí a llum Ia Diada del llibre
d'enguany i es va exhaurir, tant grossa fou Ia demanda

A' final de l'acte l'autor signarà exemplars a tots els
assistents que duguin el llibre

La presentació serà en el pati de Ia biblioteca Can Torró,
divendres dia 21 d'agost a les 20 h

Tots els lectors i col·laboradors Hi sou convidats

agost'98 • revista d'alcúdia • 3



LIDERES EN INSTALACIONES
Bares
Hoteles m¿g

Cafeterías de V vvm*

Restaurantes rJeEXPOSICION ^
Self-Service ^

"••:.::<:• :¡"
Colegios
Comunidades religiosas
Discotecas y Salas de Fiestas
Comunidades Civiles y Militares
Residencias sanitarias, clínicas, etc

.,,• :J'

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.

AUTOVENTA POLLENCA
Cecilio Mételo, 81 • Tel./Fax: 53 06 98 • 07460 POLLENCA
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d'aquesta revista vol
me només expressen

:l|sej>apRinio l'editorial i els
:ies signats per Ia redacció. EIs

i::;:altresionresponsabilitat dels
gujprsqueexerciten el dret de-

tlíbertatVd'expressió mitjançant Ia
!¡reviSta.:; iK :
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EDITORIAL

Calor i rumors, còctel d'estiu

E/ mes d'agosf deu passar ¡gual per Ms els pobles de l'illa, perquè Ia
calorada d'aquest temps és mala d'aguantar, vagis allà on vagis o et
posis on et posis. Alcúdia no n'és cap excepció, i el SoI pega fort per

aquestes contrades, bufa poc vent, fa poc oratge, i Ia xafogor í Ia basca
invaeixen tot arreu. Fa malestar a part o banda, i més en un poble com
Alcúdia o el Port, ple de gent aquest mes, de gom a gom.

I les notícies, és ben clar, com Ia majoria de gent se n'han anat de
vacacions. Agost a Alcúdia és un mes en què no passa quasi res, volem dir
quasi res de gros, de transcendència. A no ser que els nostres polítics se
peguin bufetades a base de declaracions en els mitjans de comunicació o
coses semblants, el món alcudienc roman com a dormit davall una figuera,
a bona ombra, sense dir res. Podem afirmar que, d'ençà de Ia Triennal,
tothom ha entrat dins una mena de xubec estivenc, i no trobes ningú per
enlloc.

Així i tot, una nova se va escampar de cap a cap d'Alcúdia, per tots els
racons, per totes les parets, per les cases, pels carrers...pertot arreu. Per
devers el dia de Santa Margalida (20 de juliol) o un poc abans, un rumor
era el xiu-xiu entre els alcudiencs. Començava (com tot bon rumor) amb Ia
fórmula tradicional "què has sentit a d/r...?"/ a continuació venia un rosari
d'afirmacions que s'aferraven a Ia veritat més absoluta. Cadascú Ii afegia
Ia seva pròpia visió personal, i Ia tendència més habitual és que per cada
boca que passava, més gros se feia. En resum, l'argument era que havien
trobat per devers Ia zona de Magic una (o dues, o tres) dones degollades
(del cap, de les mans, dels braços, dels peus...) plenes de sang i
presumptament violades.

S'escampà Ia nova i, ai, las! Ja tenim totes les jovenetes alcudienques
plenes de por, atemorides, perquè un psicòpata anava amollat pels carrers
d'Alcúdia. La notícia s'arribà a escampar a altres pobles com Pollença, Can
Picafort... i ningú en treia l'entrellat. Inclús arribaren a dir que els mitjans de
comunicació no deien res per por que no se n'anassin els turistes.

En una nota de premsa enviada dia 23 de juliol, Ia Policia local d'Alcúdia
desmentia tots aquests rumors, i ho atribuïa a Ia broma de qualcú amb mala
fe (i tant!). Es una llàstima que, enmig d'aquest estiu calorós, ningú fenguí
més /mag/nació per distreure'ns de Ia monotonia. •

Panadería
Pastelería

Fábrica y oficina:
Jaime II

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

Tienda:
C/. d'Es MoII1 19 • TeI. 54 52 49

ALCUDIA - Mallorca

Colonya
Caixa PoUenca

Oficina ALCUDIA
C/. d'Es MoII, 27

TeI. 54 55 31

Oficina PORT D'ALCÚDIA
C/. CapitaCortés, 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)

agost'98 • revista d'alcúdia • 5



INFORMACIÓ

Alcúdia va saber celebrar Ia darrera Triennal
del segle XX

FERNANDEZ

EIs tres mitjans de co-
municació locals varen se-
guir l'acte religiós que se
celebrà diumenge 26 de
juliol a les dotze del mig-
dia. Televisió d'Alcúdia
per primera vegada el va
donar en directe, conjun-
tament amb Ia retransmis-

sió d' AlcúdiaRàdio. Les fotografies d' aques-
tacrònicasóneltestimonidelanostracàmera.

Una gentada entre alcudiencs i visitants
va sortir al carrer per acompanyar el Sant
Crist, que fins al 2001 no es tornarà a moure
del seu cambril, en un dels dies més calorosos
d'aquest estiu.També hi foren presents, apart
de les autoritats locals, el President Jaume
Matas,laPresidentadelConsellMariaAntonia
Munar, el conseller de Sanitat, Francesc Fiol
i Ia consellera de Ia Funció Pública Pilar
Ferrer.

La gentada que hi havia va fer que molts
haguessin de quedar fora de l'església, petita
en un dia com aquest. La missa solemne fou concelebrada per 27
capellans, que acompanyaren el Sant Crist a partir de les dues del
migdia, en una processó encapçalada per Ia Banda Juvenil de Verd i
Groc, darrera varen sortirels feels i nombroses persones que havien fet
una promesa. A continuació va desfilar Ia Confraria del Sant Crist, el
clergat -portadorde Ia imatge- i finalment Ia plantilla i representacions
de Ia Policia local, membres de Ia SaIa, de Ia Guàrdia Civil i associa-
cions locals, amb el tancament de les autoritats, juntament amb Ia
Banda Municipal de música d'Alcúdia.

Durant Ia processó, que va passar pels carrers del nucli històric del
poble, tothom va poder contemplar l'engalanada fioral amb què
s'havien revestit les cases i carrers. EIs moments més emocionats foren
quan Ia imatge s'aturava davant les cases de persones que estaven
impedides o malaltes. Mentrestant, des de l'església, Mn. Bartomeu
Suau anava parlant i informant sobre el recorregut.

Finalment hem de destacar el silenci i el respecte que va acompa-
nyar el trajecte, un silenci digne d'aquest esdeveniment tan peculiar,
que només se dóna cada tres anys. •

RIAUTO
COLABORADOR OFICIAL DE MEDIAUTO, S.A.

® TOYOTA
W@DB0@Ml@@

w gfe @@gu@Qon
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

C/. MorerVermell, 8 • 07409-ALCUDIA

TEL/FAX: 54 62 81
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INFORMACIÓ

Faran un camp de golf a Alcanada
El projecte ocuparà una superfície de 600.000 m2

L'Ajuntamentd'Alcudiahadonat,des-
prés d'onze anys d'ençà que s'iniciàs el
projecte,lallicenciad'obresalapromoto-
ra del projecte del primer camp de golf
d'Alcúdia. A partir d'aquí Ia promotora
Alcanada SA té quatre mesos per comen-
çar les obres, i tendrà un termini d'execu-
ció, segons Ia llicència atorgada, de dos
anys. Així i tot segurament les obres no
començaran fins el mes que ve, perquè el
camp s'haurà de regar amb l'aigua de Ia
depuradora d'Alcúdia, però Ies canona-
des encara no arriben fins a Ia finca,
situada a mà esquerra venint pel camí
d'Alcanada, fins a arribar a Ia platja de
davant l'Illot. A l'esquerra de Ia finca
(sempre parlam situats en el camí) hi ha Ia
platja sota els pins, tan visitada en l'estiu.
La finca està envoltada per l'Àrea Natural
d'Especial Interès (ANEI) de Ia Victòria.

Les despeses d'aquesta canalització
d'aiguadesdeladepuradorafínsalafinca
les pagarà Ia promotora, un recorregut de
devers 8 km.

Hoteí
El projecteduu implícitlaconstrucció

d'un hotel de 450 places, a fi de garantir,
de cara als promotors, Ia viabilitat del
projecte.

Com a tota nova iniciativa urbanística
privada, els promotors han de cedir un
10%deterrenysd'aprofitamental'Ajun-
tament com a compensació, i en aquest
cas Iaparcel-Iade3500m2quehavien de
donar serà a Ia vegada comprada pels
mateixos promotors per 70 milions.

Lafinca vista des del camíd'Alcanada. A Ia dreta, Ia platja

Reaccions

El PSM ha manifestat aquests dies Ia
seva oposició al futur camp de golf,ja que
consideraquedevoraunespaiprotegitper
Ia LIei d'espais naturals (LEN) i en un
municipi com Alcúdia, que presumeix
d'ecoturístic, és una incongruència fer-hi
un camp de golf.

Aquest camp de golfja estava previst
a les Normes Subsidiàries de l'any 87
(que són les que estan actualment en pro-
cés de revisió, tot i que continuen tenint
validesa). Aquell any Ia zonaja apareixia
damunt els plànols com a urbanitzable, i
només s'havia de fer un pla parcial i

presentar Ia documentació pertinent, que
és allò que han fet els promotors. Antoni
Alemany (PSOE) entén que "si el 87 Ia
gentja sabia que hi havia Ia intenció de fer
un camp de golfi no ho volien, era llavor
quan havien de protestar, i no ara que Ia
llicènciaja està donada, perquè per llei no
se pot fer altra cosa. La promotora té tota
Ia documentació, i no pots deixar de donar
una llicència si tot està bé." •

/ywndAcwfa& ^ûwtâwwd S$Ucudia/j J*.stf.
Armadores y consignatarios de buques

SERVÍCÍO, CONTENEdoRES y QRUpAJE • PENÍNSuU ' MAllORCA

TEODORO CANET, 26
APARTADO 30
PUERTO DE ALCÚDIA
(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

agost'98 • revista d'alcúdia • 7



INFORMACIÓ

Prop de 400 alumnes de l'escola Porta des
MoII no podran començar les classes a les

aules del centre
L'estat de les instal·lacions obligarà a cercar solucions alternatives

L'estat d'alguns edificis del col·legi públic Porta des MoIl
(inauguratl'any 1972)presenten actualmentunasèriedeproblemes
molt greus. Concretament els terrats d'alguns del edificis presenten
una amenaça de ruïna total, a punt d'esbucar-se a causa dels crulls
que presenten algunes bigues. Un altre dels problemes són els crulls
del bastió que hi ha en el pati de l'escola i Ia part de murada, que
durant tot el curs ha tengut pedres que es desfeien. L'Ajuntament va
encimentar a damunt el bastió perquè l'aigua de pluja no es filtràs,
però no ha servit de molt. Uns crulls per on hi pots passar Ia mà
escarrufen i fan pensar que fins i tot el monument ha sofert movi-
ments.

L'any passat el Consell escolar del centre ja va parlar amb
l'Ajuntament perquè queien trossos de paret del sòtil, però ningú va
fer res. El Consell va encarregar un informe a un arquitecte i a un
arquitecte tècnic, que fou lliurat a Ia SaIa el mes dejuliol d'enguany,
i on es denunciava amb criteris tècnics els perills que hem esmentat.
L'Ajuntament va encarregar pel seu compte un altre informe que va
corroborar el dels pares.

Obres
Elresultatdelsinformessonbenpreocupants,tantesaixiquepel

A l'esquerra, els crulls del Bastió. Adalt, els de Ia porxada.

setembre els alumnes deI col·legi (devers 375 entre primària i ESO)
no podran començar les classes a les aules. EIs nins d'educació
infantil segurament sí ho podran fer perquè les seves aules no
presentenperill.

Comamesuraprovisionalsemblaques'instal·laranaulesprefa-
bricades en el pati i a una finca de devora l'escola, ja que el PIe de
dia 30 dejuliol així ho va decidir. Les obres consistiran en aixecar
tots els salrassos dels dos pavellons antics (8 aules), banys, secreta-
ries i direcció. També se contempla posar una nova instal·lació
elèctrica i arranjar Ia calefacció.

En principi, i per Ia urgència del cas, el batle va haverd'adjudicar
les obres sense concurs (amb el suport deIs altres partits), i estan
valorades en uns 20 milions. Començaran aviat i si tot va bé en dos
mesos estaran acabades.

Robatori
Així com se troba l'escola actualment, és molt bo de fer entrar-

hi a robar, i això va passar Ia nit dedilluns 1 Od'agost, en què entraren
i s'endugueren un manat de claus amb les quals pogueren entrar
pertot, tot i que afortunadament no se'n varen dur gaire coses. •

8 • revista d'alcúdia • agost'98



INFORMACIÓ

ha aturat les obres
S'ha enjardinat Ia zona de damunt l'escullera

Amitjanjuliol Alcudiamararribàaun
acordambl'Ajuntamentperpoderacabar
d'esbucar els apartaments i posarjardí a
l'escullera. El batle va considerar que
haviad'atorgarelpermíspermordel'im-
pacte que feien a Ia zona les restes de Ia
demolició. Tot i que en un principi es va
assegurar que les obres durarien només
dos dies, Ia veritat és que han durat molt
més, a pesar de les queixes dels veïnats i
del PSM, que sospitava que Alcudiamar
pretenia eixamplar l'escullera sense tenir
permís. EIs nacionalistes han demanat
aquests dies que els mostrassin l'expedi-
ent d'Alcudiamar, però de moment no
han tengut resultats satisfactoris.

Dilluns dia 3 hi va haver en el port una
concentració de devers cinquanta perso-
nes que exigien l'aturament de les obres.
Alcudiamar dia 5 va aturar-les, tot i que
asseguraren que Ia seva intenció no era
eixamplar res.

Després de sembrar-hi una sèrie de
palmeres i altres arbres, Ia imatge de l'es-
culIera ha canviat molt, i s'espera que en

poder acabarl'enjardinament tota Ia zona
recuperarà una mica Ia imatge.

EN FIAT SOMOS
LOS MAS COMERCIALES

mama
1.660kg. cargaútil

disponible en
100 versiones

9.295.000 PTS.

C O N D I F E R E N C I A . ¿has visto? Con las ayudas FIAT y Ia sub-

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

mente en FIAT somos los más comerciales.

Concesionario Oficial:
AUTOVENTA MANACOR, S.L.

Fusters, solar43. PoI. lnd. Manacor. TeI. 84 34 00. MANACOR
Estos precios incluyen P.F.F., transporte, promoción y Plan Prever.
Oferta para Autónomos en Península y Baleares, válida hasta fin de mes. UULJU

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: MARTW FERRIOL. TeI. 52 07 91
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INFORMACIÓ

L'Equip Tècnic Redactor del PIa Estratègic
Alcúdia 2.020 realitzarà una enquesta als
residents del municipi durant aquest estiu
Ha finalitzat Ia primera ronda de consultes, l'anàlisi demogràfic i un estudi econòmic

sobre les finances municipals

L'Equip Tècnic Redactor del PIa Estratègic Alcúdia 2.020
realitzaràunaenquestadurantaquestestiuaIsresidentsdelmunicipi.
Aquest equip està i ntegrat per un grup de professors de I a Uni versi tat
de les Illes Balears, entre elsquals s'hi conten Eugeni Aguiló, Antoni
Serra, Francesc Sastre, Antoni Sastre i Joan Garau.

L'enquesta que es vol realitzar té com objectiu conèixer Ies
valoracions de Ia població respecte a una sèrie de paràmetres
d'interès per al PIa Estratègic Alcúdia 2.020.

Entre les tasques realitzades fins el moment es poden citar Ia
finalització de les primeres rondes de consultes, que han suposat un
total d'una vintena d'entrevistes a diferents departaments adminis-
tratius de l'Ajuntament d'Alcúdia així com a representants dels
principals sectors econòmics del municipi.

S'ha fet també una anàlisi de les finances municipals i dels
sectors econòmics, particularment del sector turístic. També s'estan
estudiant les tendències a un nivell més global aixícom l'evolució
dels mercats turístics.

Entre els fets més destacats resultants d'aquesta primera aproxi-
mació a Ia realitat socioeconòmica d'Alcúdia es pot citar:

L'espectacular creixement d'Alcúdia durant els darrers anys,
que pot catalogar-se d'excessiu.

L'elevada taxa d'immigració que si es mantén en el nivell actual
en pocs anys pot significar duplicar Ia població.

L'elevadataxade natalitat tan sols superada a lesIllesBalears pel
municipi de Calvià.

La pressió damunt determinats serveis públics municipals de
residents de Ia Platja de Muro així com d'altres municipis propers.

La constatació d'una elevada preocupació per part de distints
col·lectiusalcudiencsrespecteal'excessivavelocitatdecreixement.

Pressió damunt els recursos excessiva.

Tot això condueix a una primera conclusió de certa preocupació
per Ia sostenibilitat deI municipi.

Com es recordarà, el 31 dejuliol de 1997 representants de Ia
Fundació Universitat-Empresa i l 'Ajuntament d'Alcúdia signaren
el conveni que regula Ia realització d'aquest PIa Estratègic Alcúdia
2.020. Aquest conjunt d'estudis té un termini d'execució de dos
anys, i contempla a més de Ia realització sistemàticad'anàlisis sobre
diferents aspectes de Ia realitat municipals l'elaboració de propostes
que han de ser assumides i posades en marxa per part dels propis
actors econòmics i socials del municipi, liderats per l'Ajuntament
d'Alcúdia.

Programació especial d'AIcudiaRadïo 94.7 FM
Agost a Ia fresca

rVjri>uf1 í**
>^> ̂ XJ J >«* ^*M J ^ÉM^

J1 îJU

Sotavent Festes SantPere. *
>:Jg;d'^ostrl2:h/.-v:-^i'.:''v^: :•:•:

Orquídea Bigband. Festes SantPere.
20d'agost, 12h. :..•:--

Camilo Sesto. Festes Sant Pere.
25d'agost, 12h.

LaCoral Ciutat d'Alcúdia. FestesSant Jaume.
27d'agost, 12h.

LacobletadelaSeIvaielPohtd'Arcalís.Festes Sant Jauine
1 de setembre, 12 h.

Dover. Festes Sant Jaume.
3 de setembre, 12 h.
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INFORMACIÓ

Un matrimoni del Port
denuncia a un metge

d'Alcúdia com a presumpte
autor de les ferides a Ia seva

filla de dos anys
Segons els pares, quan Ii llevaven el guix a Ia petita Ii feren

tres talls a Ia cama

N'Esperança Moreno Aguiló, de 23
mesos, dia 10 dejuliol anava en bicicleta
amb un parent seu, però va ficar el peu dins
Ia roda i se va fer mal. EIs seus pares Ia
dugueren a l'Hospital d'AIcúdiaperquè te-
nen un assegurançaprivada, i allàels digue-
ren que Ia nina tenia una petita fissura a Ia
tíbia.Untraumatòleglivaenguixarlacama,
i en el mateix moment -segons na Sílvia
Aguiló, sa mare- entrà un altre metge que va
dir que el guix estava massa estret i s'havia
d'afluixar. Aleshores el traumatòleg va fer
un tall al guix de dalt a baix, i va ser quan,
segons sa mare, "va fer a Ia nina un tall del
genoll al turmell, sense que ningú se'n te-
més, perquè duia el guix posat". Dijous dia
6 d'agost (quatre setmanes després) torna-
renal'hospitaI perquèli llevassin el guix. El
mateix traumatòleg que I i havia posat Ii va
tocar i va veure que sortia pus. Va ser
aleshores quan -contala mare de lanina- "va
començar a tallar eI guix amb una màquina
pels costats de Iacama. La ninaploravaperò
ellvacontinuar,deiaquecommesviafarien
a llevar-li, millor. Quan Ii va haver llevat el

guix, vàrem veure que tenia tres talls llargs,
dos fets un poc abans,quan Ii llevavael guix,
i un obert des de feia quatres setmanes, ple
de brutor verda i pus. Jo -continua Ia mare-
me vaig posar molt nerviosa, però el metge
me va començar a dir que no me posàs

histèrica, que allò només eren ferides super-
ficials, i eren talls de rnig centímetre d'am-
ple."

Quan Ia nina va ser a ca seva embenada,
els pares varen decidir tornar a l'hospital a
demanar un informe, però el metge posava
excuses per no fer-lo, fins que el pare de Ia
nina, José Antonio Moreno, va insistir for-
tament. L'informe deia que Ia nina només
tenia "una discreta infecció cutània i crema-
des de pronòstic Ileu". El mateix capvespre
els pares varen denunciar el traumatòleg en
el Jutjatd'Inca i anaren a Son Dureta a curar
Ia nina. Allà un metge que treballa també a
l'hospital de Muro va dir ques'encarregaria
personalment de les cures, i Ia família està
molt contenta i agraïda a aquest home.

Dimecres dia 12 lamare dugué Ia nina al
forensed'Inca, quel'examinà i féu un infor-
me que servirà per a Ia investigació.

Traumatitzada
"La nina -deiasa mare- està plena de por

quan veu gent amb bates blanques (referint-
seaundiaqueanarenalapentinadora),iper
això volem arribar fins al final amb Ia de-
núncia, perquè no ens ha agradat això que ha
fet aquest metge. La nina no duia cap ferida
el dia que l'enguixaren, i en acabar de dur el
guix era com si hagués anat a una carnisse-
ria".

La família se queixa que "l'Hospital
d'Alcúdia hauria de ser el primer interessat
en ajudar-nos, i no ho ha fet. L'altre dia
anàrem a cercar el nom complet del metge i
no ens el volgueren donar, fins que Ia Guàr-
dia Civil ens acompanyà i eIs amenaçà amb
unaordrejudicial". •

Adalt, Ia nina mentre duia el guix;
abaix, després de llevar-li

agost'98 • revista d'alcúdia • 11



INFORMACIÓ

Nacions Unides premia Alcúdia
PeI març d'enguany l'Ajuntament d'Alcúdia va presentar un

projecte al 2n Concurs Internacional de Bones Pràctiques per a
millorar el Medi Ambient de Nacions Unides, titulat: "Creació del
distintiu ecoturístic per a establiments turístics respectuosos amb el
medi ambient". El treball es vaenviar al centre de les Nacions Unides
per als assentaments humans (HABITAT) de Nairobi.

El projecte es va presentar a través de Ia
DireccioGeneraldelaVivenda,Arquitectura
i Urbanisme del Ministeri de Foment, que el
va preseleccionar a nivell estatal, entre els
projectes presentats a Espanya. En ser
preseleccionat, serà inclòs en el segon Catà-
leg Espanyol sobre bones pràctiques del Co-
mitè Espanyol per a Hàbitat II que actualment
es troba en fase de preparació.

El mes dejuliol d'enguany el Technical
Advisory Committee de les Nacions Unides
es va reunir per a seleccionar les 100 millors pràctiques del concurs
internacional. El projecte presentat per l'Ajuntament d'Alcúdia ha
quedat seleccionat dins aquest grup (BEST) devora altres 18 projec-
tes espanyols presentats. En total, a nivell mundial se n'hi presenta-

ren 400.
En el treballpresentats'han destacat les millores mediambientaIs

que s'han aconseguit a Alcúdia amb Ia implantació del distintiu
ecoturístic per als establiments turístics que destaquen pel seu
respecte al medi ambient. Entre elles s'hi poden destacar:

-reducció en els consums d'aigua i energia, major implantació
d'energies alternatives (plaques solars), in-
crements en Ia recollida selectiva (paper/
cartó, vidre, pots, olis) i majorconscienciació
ambiental de clients i empleats.

ALCUDIA
MUNICIPI ECOTURÍSTIC

Aquesta iniciativa ha tengut el suport des
de l'inici tant dels empresaris turístics
d'Alcúdiacomdelsprincipalstouroperadors
que fan feina en el nostre poble i que ja
inclouen informació mediambiental en els
seus catàlegs de vendes.

Hem de destacar també que els aspectes que més es varen valorar
per a Ia selecció del treball presentat foren Ia seva originalitat i els
importants resultats aconseguits amb unesinversions moltpetites. •

31°Torneo de ajedrez "Ciutat d'Alcúdía" -Fiestas de SantJaime 1998-

Alejandro Martínez, Campeón empatado
con Pere Mascaró de Can Picafort.

Concluyó el decano de los Torneos abiertos
de las Islas con larepetición del triunfo del pasado
añodelexjugadordelAlcudiaAlejandroMartínez,
que empató con el también ex del Alcudia Pere
Mascaró, que termino imbatido perdiendo el
liderato por peor desempate con el campeón. En
tercer lugar el n°l del
Alcudia, Javier Cisneros
que realizó un torneo muy

regular en su línea ascendente de juego. El
cuarto fue para uno de los favoritos, Toni
Pont, el quinto para el también jugador del
Alcudia, Santi Juan y el sexto para el Juvenil
DavidMarchdePalma,yasi'hasta55jugado-
res de toda Ia Isla que a Io largo de 7 rondas
disputaron esta clásica prueba del calendario
Balear de Ajedrez.

Los primeros clasificados recibieron los
Trofeos y Premios otorgados por el
Ayuntamiento de Alcudia, principal patroci-
nador dentro del marco de las Fiestas
Patronales y el resto a cargo de diversas
empresas locales que con su colaboración
hacen posible cada año este Torneo. El club
comienza a preparar Ia próxima temporada
con Ia participación de varios jugadores en
Ios Campeonatos de Mallorca Individuales
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de todas las categorías y a continuación en el de Equipos por Io que
todos losjugadores y aficionados al Ajedrez que deseen participar
se personen en el local del Club, calle L'Hostal, 9 ̂ Tasa Cultura- de
Alcudia, los viernes de 20 a 22 horas. •

En primer término, el campeón en Ia primera sala de juego

Foto: Juan Bisbal
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L ' A J U N T A M E N T

PIe extraordinari 30 de juliol del 1998

Dia 30 de juliol es va desenvolupar una sessió plenària
extraordinària a l'ajuntament d'Alcúdia amb els següents punts
a l'ordre del dia:

Convenis urbanístics, el primerd'ellss'aprovàperunanimi-
tat, mentre que el segon quedà damunt Ia tauIa. Era Ia proposta de
conveni entrel'Ajuntament i Agustín SoIa Cuevas. Aquest punt
fou fortament discutit. El regidor del PP Bartomeu Rebassa
expressà que es tornava a dur a ple aquesta proposta de conveni.
Rebassa explicà els motius d'aquest conveni, per Ia necessitat
d'una nova ubicació de l'estació de bombeig, que en aquests
moments està situada al Port d'Alcúdia, i es passaria a un solar
entreAlcudiaielMoll,ambunesmillorscondicionsiinstal.lacions.

EI regidordel PSOE Antoni Alemany expressàque a 1 'anterior
ple, quan aquest conveni urbanístic quedà sobre Ia taula, es va
parlar de millorar-lo, des del seu grup afirmà que havien fet
gestions amb altres propietaris de Ia mateixa zona on se podria
ubicar l'estació de bombeig. Alemany expressà que no s'havia
negociat amb tots els propietaris i Ia llei els empara en aquest
sentit. Segons Alemany aquests propietaris exigeixen que també
se negociï amb ells.

A aquest punt quan es parlava de negociacions amb altres
propietaris se va entrar en una forta discusió i plantejaments de
distintes opinions i postures, entre el Portaveu del PP, Bartomeu
Rebassa i el portaveu del PSOE, Antoni Alemany, intervenint
també a Ia discusió del tema Mateu Salort i Antoni Gelabert.

Per Ia seva banda, el regidor d TJM, Miquel Ferrer va expresar
que millor seria que el conveni tornàs a quedar damunt Ia taula i
s'obris una nova ronda de negociacions.

Per últim, Miquel Ramis expressà que se fes un exercici de
responsabilitat encara que considerava que després de Ia discusió
se deixariasobre Ia taula. Entre Miquel Ramis i Antoni Alemany
se seguíel debat parlant del grau de responsabilitat tant de 1 'equip
de govern com de l'oposició, i també de qui ha de realitzar Ia
gestió, Ia discusió acabà deixant el conveni sobre Ia tauIa.

Seguintambelpleextraordinaridelpassat30dejuliol,laresta
de temes s'aprovaren per unanimitat, amb l'acord de tots els
grups polítics, PP, UM i PSOE:

-Contribucions especials per a Ia millorar del paisatgeurbà de
Ia zona del Llac Menor.

-El Plad'Obres i Serveis 1999. Se va aprovar fent una sèrie
de modificacions de 1 'ordre dels projectes, a petició dels socialis-
tes. També s'aprovà per unanimitat.

-Projecte complementari a les obres del Llac Esperança.
Igualment s'aprovà amb els vots a favor del PP, UM i PSOE.

-Expedient de modificació de crèdit. 20 milions per manteni-
ment de les escoles de Ia Porta des MoIl i lOmi l ions pel projecte
complementari del Llac Esperança. També se va aprovar per
unanimitat.

PIe extraordinari i urgent. 30 dejuIioI del 98

Una vegada acabat el ple extraordinari convocat, el batle
MiquelRamisproposàlaurgènciad'unaltrepIeextraordinari.Es
va votar Ia urgència i es donà pas a una segona sessió plenària,
extraordinària, i en aquest cas urgent, per tractar tres punts a
l'ordre del dia, tots ells aprovats per unanimitat.

El primer punt va ser el referent a les obres en caràcter
d'urgència a les escoles de Ia Porta des MoIl.

Bartomeu Rebassa explicà Ia proposta. A causad'un informe
tècnic s'ha vist el perill de desprendiment i que obliga a fer un
canvi de cobertes als edificis del col.legi Porta des MoIl, per això
s'han de contractar Ies obres en caràcter d'urgència per mor de
l'inici el mes de setembre del pròxim curs escolar.

Al mateix temps des de l'ajuntament es cursarà petició de
subvenció a Ia Conselleria d'educació i cultura, ja que no és
només obra de manteniment sinó també d'infrastructura.

Per altra banda, el regidor d'educació Xavier Turrado va
demanar si també se farien altres obres de les quals se n'havia
parlat a Ia reunió mantinguda amb el Consell Escolar i era de cara
a aprofitar les obres de les teulades per millorar altres sistemes
com Ia calefacció, electricitat i fontaneria. Bartomeu Rebassa
expressà que també se contemplaven aquestes millores, en base
a l'esmentat principi d'acord amb APA i professorat, i per això
possiblement s'haurien d'habilitar o un altre edifici o unes aules

prefabricades per començar el curs mentre se realitzin Ies obres
a l'escola Porta des MoIl.

Aquest punt se va aprovar amb els vots a favor tant del PP,
com d'UM i del PSOE.

El segon puntd'aquest ple extraordinari i urgent que se va fer
aIa salade plens del'ajuntament d'AIcúdia, el passat 30 dejuliol,
va ser el següent:

-Obrir un nou concurs per aI servei de bar de Ia llar de Ia
tercera edat d'Alcúdia. Després de declarar desert el primer
concurs, s'obri un altre període de presentació de pliques per
aquelles persones que vulguin dur a terme l'explotació del servei
de bar de 1 'edifici de Ia tercera edat d'Alcúdia, en el carrer Major.
Per a més informació es pot acudir a Ia secretaria de l'ajuntament,
dins aquest segon termini de presentació de pliques per a
l'explotació del servei de bar de Ia llar de persones majors
d'Alcúdia. Aquest punt s'aprovà per unanimitat.

11'últimpunt de 1 'ordre del dia va ser laproposta de declarar
vàlida Ia licitació per les obres de Ia xarxa de clavegueram
Estany petit, a Ia UTE, formada per Jutoba i Man. Aquest punt
igualment s'aprovà amb els vots a favor del PP, UM i PSOE.
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I N F 0 R M A

Dia 31 dejuliol es va posar punt i final
al segon cursd'arqueologia Ciutat Roma-
na de Pol.lèntia, que va organitzar per
segon any l'àrea de cultura i patrimoni de
l'ajuntament d'Alcúdia.

A l'acte de cloenda hi va assistir el
regidor de cultura i patrimoni Miquel
Ferrer, Ia codirectora de Ies excavacions a
Pol.lèntia Margalida OrfiIa, directora a
més del curs, i també Ia responsable de Ia
dinamització de Ia ciutat romana de
Pol.lèntia Margalida Castells.

En aquest acte es va lliurar el certificat
de participació als 21 estudiants que al
llargdetressetmanesparticiparenaaquest
segon curs d'arqueologia.

Aquests estudiants procedien de dis-
tintes universitats de l'estat espanyol, de
laUIB,de Barcelona, Salamanca, Sevilla,
Santiago, Granada, Madrid, León, Canà-
ries i València. Tots ells varen poder
participar en aquest curs, teòric i pràctic,
que es va dur a terme a l'entorn de les
ruïnes romanes de Pol.lèntia, i més con-
cretament treballant a Ia zona del Foro
Romà.

Cloenda del curs
d'arqueologia Cïutat
romana de Pol.lèntïa

BREUS

Cursos deVeIa
Mentrestant hi ha una activitat, també inclosa dins el Viu

l'estiu a Alcúdia 98,que s'imparteix de forma setmanal, també
durant tot aquest mes d'agost.

Per aixòpòdeuacudiralIServeidTisports de l'ajuntament,
primer pis edifici municipaíde Ca Ses Monges, per tal de poder-
yos inscriurealsCursos de.vela que se fan en horari de matí i
horabaixa, a les categoriesraquero,optimist i cadet.

EIs preus es varen modificar i no són elsque figuren sobre el
programa del Viu l'estiu sinóque són els següents, per curs de
vela: 3.500 pessetes pels socis del patronat, i 5.000 pessetes pels
no socis del patronat.

Comencen Ies visitesguiades per Ia història
d 'AIcudia
I- Aquest mes d'agost hancomençat a organitzar-se les visites
guiadesperlahistoriad'Alcudia,atravesdelserveidedinamitzacio
de Ia ciutat romana de Pol.lèntia depenent de i'àreade cultura i
patrimoni dé'FajuhtarheñtdíÁlcúdia.

Aquestesvisites guiades;van adreçades a públic alcudienc,
aixicomturismenacionali:internacional.

Les visites guiades surtenel dimarts i el divendresperrecórrer
Ia ciutatromana de Pol.lèntia.La visita té un cost de 350 pessetes.

rades d'AIcúdia i Cases Senyorials. Aquesta visita té un costde
;400 pessetes.
||R Les visites guiades surtenvels dies assenyalats,a les deudel
matí des de davantl'Esglésiai el nombre mínim de visitants ha

;,de ser de 15 persones. Per les reserves es poden posar en contacte
amb l'àrea de cultura de l'ajuntament, o també amb les oficines
de turisme, el punt d'informació de Pol.lèntia, i també el Museu

anonogràfic.
Per a més informació es pot acudir al carrer Albellons núm.

2d'Alcudia,arareadeculturaderajuntament -Üí;

IÇpntínua eI ViuI'estiua AIcudia98del mes
d'agost

!¡:::Durant el mesd'agost¡elPatrpnat municipal d'esports
d'Alcúdia continua amb lesdistintes activitats inclosesdinsel

iprograma Viu l'estiu a Alcúdia 98.-::
Per altra bända, una vegada duit a:terme el carnpusde fútbol,;

:;;amb Ia presència deljugadordel Madrid Femando Morientes, el
ffnesd^agostelPatronathaórganitzatun altrecampus,enaqüesti
cas dedicat a futbol-sala, amb Ia presència del jugadórJavi
Sanchez del PlatgesGastellóide Jayier Lozano, seleccionador
espanyol de futbol-sala. AJicampus de futbol-sala hi varen

;participar més de trenta ninsen edats enteses entreels 6 ie ls l6 ;
ïanys. Es va desenvolupar dedia 3 adia 8 d'agost."

d'Alcúdia, Pol.lèntia, eI Museu i I^Església Parroquial, lesMu-
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ENTREVISTA

Familia Garrido:"Empezamos con un triciclo
vendiendo helados por Ia playa, ahora

tenemos tres heladerías, Ia fábrica y treinta
y dos personas trabajando"

Cafa//naPons
::-.-:•«....-:-K-. :. : -. : - • >: : -': • • - . ' . . . . ;• •:•:•: :*:4;-*:-XiX:- :.. : . :-:. - •- - -• •: :•: : :. .W:Sf:Wif:-f: : :-:-;-:-:- -- -•- -•- - - • • - • • : • • '•-• • • :+.-. :•:•:•:•:•»:•: JMMW; •:. -•..• •-.........................-.-.-.-.-.-.-.-.

Francisco Garrido, jijonenco residente en Alcudia desde hace
treinta y cinco años. Hijo de familia con tradición turronera.
Maestro heladero, seis primeros premios en España al mejor
helado, primer y tercer premio en Italia a los helados de fresa y
granada.

Maya Oberink, esposa del conocido industrial, pane activa en
Ia empresa, quien se prestó a Ia entrevista.

Para los devoradores de helados, para los más pequeños, y
sobre todo para los mayores que no nos resignamos a creer que
aquellos duendes con los que crecimos, hayan desaparecido, deben
andarporalgún lado. Los cuentos aseguraban que eran bajitos, que
podían colarse en cualquierparte; en invierno entre las chiribitas
de Ia chimeneas, en verano entre carámbanos cubiertos de caramelo.
Seres mágicos que trabajaban duroprovocando sorpresas, creando
ilusiones...¿Elaborandohelados?, ¡seguro!,sino,¿cómoseentiende
que todos losfrutos de un bosquepuedan convenirse en crema, hielo
y azúcar?¿ cómo se entiende el encanto, Ia ilusión de un niño delante
de un cucurucho de cereza, o Ia travesura de una señora saltándose
el régimen en una noche de verano?...¡Tienen que andar cerca!,
además, ¿No podría ser Maya un nombre de duende?

¿Cuál es el proceso para Ia elaboración del helado?
Depende del helado, después del lavado de lafruta se pasteuriza,

se eleva Ia temperatura hasta 80° y una vez cogido ese calor se baja
Io más rápido posible entre 0° y 3",lo que viene después es ya un
trabajo de maquinaría.

¿Cómo se consigue que el helado no se cristalice?
Sobre todo mediante el equilibrado de los azúcares, losjarabes

y los grados.
¿Francisco desvelaría el secreto?
¡No, a nadie, no Io sé ni yo!, Io tiene bien guardado.
¿Cuantos sabores tenéis?
Unos ciento veinte sabores que van rotando según Ia temporada,

aunque los que más se venden son Ios clásicos, chocolate,
vainilla...Tenemos también helados para gente con problemas de
diabetes.

¿A qué se debe el éxito de los helados Hägen Danzs?
El hecho de que sea americano, el que pertenezca a Kentucky, y

todo el marketing que Ie rodea, pero no por Ia calidad o el sabor.
¿Y el éxito de los helados italianos?
No Io sé, perocon los heladospasacomocon todo, allílos puedes

encontrar buenos y malos, Io cierto es que están extendidos por toda
Europayquelositalianosestánmásespecializadosparaproducirlos,
toda nuestra maquinaria por ejemplo, es italiana.

¿Se desperdicia helado?
Si ,se tira bastante, sobre todo el de frutos como kiwi y limón, que

tienen una vida de tres a cuatro días para que esté realmente bueno.

¿Cómo describirías a una persona dulce?
No sé, quizás cariñosa y necesitada a Ia vez de cariño.
¿Cómo veis el hecho de que se peatonice esta calle?
De momento no nos gusta porque no hay parking, a nosotros nos

va bien que los coches puedan pasar por aquí, para comprar helados
es Io más fácil.

¿Qué helado serviríais en una comida especial?
Depende de Ia comida, si ha sido grasa, mejor un sorbete ácido.

EnMallorcasirvenunacombinacionperfecta;elheladodealmendra
con gató.

¿Estáis experimentando con algún sabor nuevo?
Si, casi siempre intentamos sacar cosas nuevas, por ejemplo, el

toblerone y otro de frutos secos, nueces y avellanas.

Una entrevista de reencuentro con los duendes, Ia importancia
de Ia pequeñas cosas. Una parada en el verano. •

Carrer de Xara, 21 - A • 07400 ALCUDIA (Mallorca)
TeI. 54 58 29 • TeI. Mòbil: 939 68 36 72
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Fl AUTOVENTAMANACOR,S.L. JZitEifi
ConcesionariooficialFIAr*LANCIA-ALFAROMEO mmmmímimm

DONDE AL COMPRAR SU VEHICULO 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 OPORTUNIDAD,
TIENE MAS DE 150 COCHES

DONDE PODER ELEGIR
ESTA ES SOLO UNA PEQUEÑA
MUESTRA DE LO QUE PUEDES

ENCONTRAR
ESPERAMOS PODERAYUDARTE

EN TU ELECCION
HASTA 250.000 PTS.
SEATIBIZA1.2 PM-AS
RENAULT11GTL PM-AH
OPEL KADETT GSI PM-AK
FIAT UNO 45 PM-AV
OPELCORSA1.2 PM-AY
RENAULT 9 PM-AV
RENAULT 5 PM-AT
CHRYSLER150 PM-X
DE251.000A500.000PTS.
FIAT UNO 45 PM-AW
FIAT UNO TURBO PM-AK
FIAT UNO 45 PM-BB
FIAT PANDA CONVERTIBLE PM-BS
ALFA ROMEO 33 PM-BK
PEUGEOT 205 DIESEL PM-AU
RENAULT11GTLDIESEL PM-AV

VOLKSWAGEN POLO FOX PM-BD
FORDORION1.6 PM-BG
FORDFIESTA1.2 PM-AZ
DE501.000A750.000PTS.
FIAT UNO 60 PM-BN
FIAT UNO TURBO PM-BD
FIAT CINQUECENTO PM-CN
CITROEN AX DIESEL PM-BT
CITROENAX1.4 PM-BN
RENAULTTWINGO PM-BW
VOLKSWAGEN GOLF 1.8 PM-AW
RENAULTCLI01.2 PM-BX
DE751.000A1.000.000PTS.
FIAT UNO TURBO DIESEL PM-BT
FIAT PUNTO 55 5p. PM-CM
CITROENZX1.8 PM-BN
OPELVECTRA2.0CD PM-BB

OPELOMEGA2.0
FIATUNOTURBOi.e.
MASDE1.000.000PTS.
FIATCROMATURBODIESEL
FIATBRAV01.6SX
FIATCOUPETURB016v
NISSAN PRIMERA SLX
NISSANMICRA1.0L
TOYOTA CARINA E
NISSANMICRA1.3GX
TODO-TERRENO
RANGE ROVER 3p. DIESEL
VEHÍCULOS COMERCIALES
NISSAN VANETTE GASOLINA
NISSANTRADE100
FIATFIORIN01.7D.

PM-BC
PM-BL

PM-BY
PM-CD
PM-CB
PM-CM
PM-CN
PM-CU

IB-CY

PM-AS

PM-BG
ECONÓMICO

PM-BU

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

Antoni Alemany: "començ a pensar que el
batle ens convidà a governar perquè se

pensava que així el deixaríem més tranquil
Entrevista amb el portaveu del PSOE alcudienc

Antoni Alemany (PSOE) va ser

batIe d'AIcúdia durant sis anys i

mig, concretament des de desembre

de 1988 al 91, i de 1991 al 95, en què

els socialistes passaren a l'Oposició,

després del pacte per formar equip

de govern entre el PP i UM. Aquest

mes farà un any que els socialistes

acceptaren l'oferta del batle Miquel

Ramis perquè passassin a gestionar

tres àrees: Turisme (Antoni

Gelabert), Educació i Participació

Ciutadana (Xavier Turrado) i

Esports (Julià d'Hèvia).

En aquesta entrevista, en Toni

Alemany, portaveu del PSOE a

l'Ajuntament, fa una valoració

—entre d'altres coses- de Ia

participació dels socialistes en el

govern municipal.

MateuFerrer

Toni, quines varen ser les vostres apor-
tacions durant aquests sis anys i mig de
batlia?

Quan nosaltres arribàrem a l'Ajunta-
mentd'Alcudiaeldesembredel88,normal-
ment qui decidia les coses que s'havien de
fer era Ia iniciativa privada, i l'Ajuntament
anava darrera darrera. Tenia molt poca inci-
dència i era una institució tancada amb poc
pes.

Allò més important, i de Ia qual cosa
estic més satisfet del meu temps com a
Batle,esqueconvertireml'ajuntamentenla
institució que regia Alcúdia, moderna i amb
prestigi. A partird'aquípoguérem comen-
çar les realitzacions (cercàrem doblers per
fer inversions allà on feia falta). Record que
unaurbanitzacióaprimeralíniademarcom
és ara Ia platja d'Alcúdia estava sense llum
ni voravies. Això ens sembla increïble, però
era així. Començàrem Ia dotació de serveis
i infrastructures, amb el tema de contribuci-
ons especials, en aquesta i en d'altres zones.

Ens trobàrem amb el començament de
Ia problemàtica social a causa de l'inici del
fort creixement demogràfic a Alcúdia, i

posàrem en marxa escoles i l'Institut, per
poder fer front a Ia demanda d'escolaritza-
ció.

Un tercer bloc d'intencions era recupe-
rar els espais cívics del municipi, i per això
dissenyàrem Ia política d'empedrament de
carrers, tant criticada en aquells moments,
tan mal vista i que ara que esta feta tothom
veu amb bons ulls i lloa.

Apart d'això, sempre vaig tenir present
queferunapolíticad'inversionsnoésl'únic
objectiu d 'un ajuntament, per això comen-
çàrem els programes de formació per gent
que volia fer feina al turisme, els programes
de Tardor Cultural, que pal·liaven per una
banda Ia gran dificultat dels alcudiencs
d'adaptar-se psicològicament al pas de Ia
temporada turística a Ia temporada baixa, i
per altra fomentar les relacions entre Ia gent
i, per tant, Ia identitat com a poble.

Muntàrem el departament de benestar
social (amb les unitats bàsiques d'actuació),
el de Cultura i el de normalització lingüísti-
ca.

Estructuràrem el tema esportiu, pot ser
no ho vàrem intensificar molt, però potenci-
àrem l'esport base perquè crèiem que era on
havíem d'incidir més.
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En resum, diria que vàrem prioritzar les
actuacions.

I quin contrast estableixes amb Ia
feina feta aquesta legislatura perl'equip
de govern?

La cosa que més greu me sap d'aquesta
Legislatura és que només s'hagi executat el
disseny que donàrem nosaltres aquests anys
passats, i que no s'hagi actualitzat. Per una
banda estic content de veure com realitzaci-
ons nostres i estructuracions continuen -
això demostra Ia seva validesa- però per
aItra veig molt poca innovació.

La gent de vegades només dóna impor-
tància a les grans obres i inversions, a allò
que se veu, però l'estructura interna de
l'Ajuntamentés important, lagestiódiària i
el planejament d'actuacions són bàsics. Per
exemple, Alcúdia creix cada dia en gent
jove, i d'aquíuns anys els seus fillsentraran
en el mercat laboral. Quines mesures se
prenen per això? EIs polítics hem de ser
capaços de preveure les situacions futures i
això, jo ara, no ho veig. Es per això que
nosaltres, per exemple, proposàrem
desclassificar sòl urbanitzable que no esti-
gui en pla parcial.

Vos esperàveu perdre Ia majoria a Ies
eleccions del 95?

Sabíem que Ia gent del poble reconeixia
Ia nostra feina, però aquell any Ia imatge del
partit a nivell estatal i general va passar
moments difícils. Vàrem mantenir les si-
gIes, i així i tot eIs resultats no foren tan
dolents.

El Centre donà suport al PP però hagués
pogutseral'inrevésJaquequedàrempràc-
ticament empatats amb Ia dreta.

Ens vàrem resignar i deixàrem l'alter-
nança. Ara que podem fer una valoració
amb tranquil·litat, observam que han dut
una línia bastant continuista.

No trobes que va ser estranya Ia vos-
tra acceptació de participació en l'equip
de govern, ara fa una any?

Globalment era molt estrany que un
grup que era a l'Oposició acceptas àrees de
gestió. Quedàrem que no volíem interferèn-
cies de ningú, i que faríem oposició a les
altres.Reconecqueésunasituacióanormal,
però no ens volguérem exposar que els
alcudiencshiperdessin.EntencqueaAlcúdia
hi ha de haver un Batle amb dedicació
exclusiva, i com que això no hi es, vàrem
considerarquehavíemdecol·laborarapal-
liar aquesta mancança.

Hi ha Oposició a l'Ajuntament
d'Alcúdia?

Hem vigilat a l'equip de govern amb Ia
mateixa duresa que abans . Hem deixat de
donar suport a qüestions amb les quals no
estàvem d'acord. Jo crec que hem sabut

separar oposició de gestió, i és vera que, tot
i que generalment s'han tret votacions un
90% de les vegades per unanimitat, això no
vol dirque no controlem. Jo no vull dir "no"
sempre, només per fer oposició, i quan
creim que hem de defensar positures alter-
natives, ho feim.

Així i tot començ a tenir dubtes que el
batle ens convidàs a gestionar àrees, crec
que més que res ho va fer perquè se pensava
que així estaríem contents i el deixaríem
més tranquil. Això ho he començat a veure
quan en els plens Ii demanes responsabili-
tats, moltes vegades respon amb "vosaltres
també". I després d'una sèrie de declaraci-
ons en contra nostra, no entenc que un batle
digui que un grup no serveix per dur gesti-
ons i en canvi Ii entregui responsabilitats.
Durant 6 anys i mig demostràrem que síen
sabem.

Com valores Ia gestió de Ies àrees de
les quals teniu ara Ia responsabilitat?

Hem de recordar que només les
gestionam, de manera que no tenim Ia capa-
citat de comandar del tot. EIs nostres regi-
dors només poden dur el dia a dia i fer
propostes, no poden distribuir els recursos.

Vegent com veim com està de saturat
l'equip de govern, ens demanam què ha-
gués passat amb aquestes àrees? El batle no
té Ia dedicació a bastament, i nosaltres su-
plim aquesta manca de dedicació, però no
volem que ens prenguin per homes de palla,
i quan veim que no ens doten econòmica-
ment les àrees així com toca, començam a
dubtar de Ia col·laboració de l'equip de
govern.

El Batle és el primer que ha de tenir
esment de les coses, i ho té tot delegat. Jo
supòs, per tant, que assumirà -si se dóna el
cas- les actuacions d' aquests delegats com a
responsabilitat pròpia.

Hi hauria d'haver col·laboració bilate-
ral: si tu veus coses que van malament,
l'altre t'ha de donar suport, i això falla.

Tu sempre parlaves de turisme soste-
nible. Com veus ara aquesta qüestió?

Era una actuació diària Ia que havia
d'incrementarel turisme sostenible. Jo tenia
molta relació amb els touroperadors i l'inte-
rès d'ells era més o manco el mateix. S'ha-
via d'estudiar Ia creació de productes que
fessin d'Alcúdia una cosa única, per poder
fer competència dins el mercat europeu. Hi
ha eI recurs històric (ciutat emmurallada i
Pol.lentia)ielmediambiental(peraixosem-
pre vaig estar a favor de Ia recuperació de Ia
zona humida de darrera el camp de futbol).
Amb això no vull dir que renunciï al SoI i a
Ia platja, parl d'una unió ben conjuntada.

Peraixò és ben necessari eIs esforços de
l 'Ajuntamentidelainiciativaprivada.Això
és el pacte social quejo sempre he proposat,
i ara veig que està un poc descuidat.

Aquest pacte s'ha de fer dia a dia (per
què no miram cada dia de desclassificar
places, ara que encara hi som a temps, per
exemple?).

Per acabar, digue'm quatre paraules
sobre aquests temes: el camp de goIf
d'Alcanada.

Quans'haviadedonarIaIlicencia,(l'any
87) l'opiniópública no va dir res. Jo sempre
he fet un urbanisme pràctic, i he defensat
que les coses s'han de discutir quan es
planifiquen els temes, no quan estan apro-
vats, perquè llavor estàs subjecte a indem-
nitzacions, i jo pens que els doblers de
l'Ajuntamentnohand'ésserperpagarerra-
des de coses anteriors sempre. Això ja ha
passat amb el club nàutic, on eIs mollers
firmaren a favor i llavor els mateixos ho
feren en contra.

Jo crec que a Alcúdia hi cab un camp de
golf, tot i que crec que aquesta no és Ia zona
adequada, però férem una al·legació en el
seu moment i no ens l'acceptaren, per tant
ara no hem de fer potadetes.

Alcudiamar?
Es un tema que ja vaig estar en contra

des deI principi, i així i tot vaig haver de ser
el batle que els va donar Ia llicència. No
feren allò que acordàrem i els aturàrem
l'obra l'any 94. Creim que Ia millor solució
és Ia que s'ha feta: fer els mateixos metres
quadrats que els permet Ia llicència i llevar
l'impacteambiental.Honestament,crecque
ha estat Ia decisió més encertada.

Cap des Pinar?
Fer-hi una residència d'alts càrrecs te-

nint moltes compensacions i fora impacte
ens semblava bé. Això no se podia fer amb
Ia legalitat vigent que s'aplica a un ciutadà
normal i per això en hi vàrem negar. S'hi
s'hagués pogut fer respectant Ia llei i nego-
ciant el retorn del Cap des Pinar al poble
d'Alcúdia m'hagués agradat.

Ara (tot i que no hi veig cap interès per
part del PP) crec que hem de revisar si
realment el Ministeri de defensa continua
necessitant aquest lloc.

Carretera de circumval·lació?
La posàrem en marxa nosaltres perquè

consideràvem que s'havia de treure eI tràn-
sit de Ia zona turistica i poblacional. Un cop
marcat el traçat, se va veure que era millor
desviar bocins que ocasionaven impacte
mediambiental. La Conselleria de foment
ens va dir que ho estudiaria i va aturar les
obres (tot i que sabíem que el tros que
passava per darrera del Siesta, no tenia
alternativa). Quan va entrar el PP les obres
continuaren sense cap estudi. Supòs que se
va fer pel canvi de majoria. La Història
s'escriu així. •
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Alcúdia (III)
resaPa/mer

Dilluns29.SantPereiPau.Auguri.I,bonapescadarrera.Segons
Ia dita popular, per caure en dilluns. No tronà però, fou en dilluns.

"Tronades per Sant Pere,
molta pesca darrera."
Auguri doncs !, pel diad'aquesta festivitat tan carismàtica sobre-

tot, per a Ia gent de mar i costanera. Sempre, atraient i seductora, en
el marc irrefutable-pel que té de llarga i consuetudinària trajectòria
feta de fe, superstició i tradició del seu habitual signe de manifesta-
ció: una processó amb Ia imatge de Sant Pere, per terra i mar.

Festivitat lleugera i feixuga, dins l'atmosfera inigualable, càlida
i orejada, de finals del mes de juny. Feixuga per Ia consistència
cristianaireIigiosaquecomporta.Quan,laveupopulardiuquel'any
eclesiàstic religiós o cristià, comença el 29 dejuny. Diade Sant Pere
i Pau.

Per anunciar-ho, a trenc d'auba, canten tots els galls del món. El
seu cant fa fugir els lladres i els mals esperits. I mentre els galls no
deixin de cantar al punt de l'albada d'aquest dia de Sant Pere
Pescador, Ia fe cristiana perdurarà arreu del món.

Lleugera, per Ia lleugeresa entesa com a moixaines d'una
climatologia que té l'encanteri de fer cossigolles a l'esperit dels
homes i de Ia festa, potenciant, així, una significativa categoria
d'entusiasme a Ia celebració. Una celebració encara, viva. Gens
somorta, intuesc. Amb ànima de continuïtat. Planera i soleiada amb
tot l'or centellejant d'una lluminositat plena i neta, transparent i

velada per un fil ataronjat i melós, de laja ben entrada tarda. Enmig
d'aquestairesuspèscomaperrolord'unaboirinatènue.Sientenem
-imaginàriament- que Ia boirina pot olorar-se. Olor a mar, a salobre,
algues, a terra banyada, a camps frescs de verda roada... Enmig
d'aquest aire impregnat de boirina com d'encens, metàfora de Ia
metàfora de l'aroma de murtra.

Branquetes de mustra escampades pels carrers com Ia millor
estora de noces vellutada..., avança Ia processó. Generosa, senzilla
i sofisticada alhora. Símbol de Ia memòria d'un poble, el nostre. I,
d'altres pobles agermanats per Ia llengua o les tradicions.

Festivitat lleugera també, perl'ambient festiu que alleugereix les
penes i omple d'eufòria les alegries.

"Qui a Sant Pere va
i no torna l'endemà,
pel juliol ha de tornar."
De Sant Pere es diu, com de Sant Joan, que obre una etapa de

festes de carrer amb les enramades de paperí, les bandes de música
amenitzant el vespre i Ia nit i, Ia micor, d'insubstituïble ball.

Una música que acompanya Ia festa de principi a fi. Tedèum
conciliador de discòrdies i enemistats. Per a sempre. •

Servíalsa
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

EXCURSIONES MARÍTIMAS

S _a*H
AFAJtI

^•••••fl

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

PTO. DE ALCUDIA • TEL. 54 58 11

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 1800
FAX:891889

89 25 25
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"Cajón de sastre rf

O sea, conjunto de cosas diversas i desordenadas, según definición de Ia Real Academia Española, que yo
trataré de ordenar en Io posible aunque no en su diversidad que es, en este caso, Ia salsa del guiso: el cajón de
Ia mesa en que rasco Ia máquina de escribir, que es bastante grande, está atiborrado de folios sueltos, cuartillas,
sobres usados, etc. en Ios que he ido anotando cosas que me picaban Ia curiosidad en su momento y que
constituyen una gran fuente de inspiración para mis modestos artículos y para mi propia formación social y
cultural. De esos papeles es de donde saco hoy los entremeses para Ia Revista del mes de Agosto, mes más
propio de menjues no calentes y de poco volumen, por ejemplo:

Pasatiempos: Todo
el mundo sabe que un
"pasatiempo" es un
dis t ra imiento , un
divertimiento, o cosa pa-
recida para llenar ratos
libres o aburridos. Tam-
bién podrían llamarse,
opino yo,

"piensatiempos", en el sentido de tiempo
para pensar, porque hay pasatiempos que
son quebraderos de cabeza; sea Io que sea, el
caso es que yo soy muy aficionado a dichos
inventos y por ello traigo a este papel Ia
siguiente anécdota: Sería alrededordel año
1932, se celebraba en Huelva, mi ciudad
natal, unasimpáticafiestaen laquedestaca-
ba una comedia donde el personaje princi-
pal era muy aficionado a pasarse buenos
ratos en Ia cama fuera Ia hora que fuera,
tanto que el mueblaje principal del escena-
rio era un dormitorio y aquel hombre entra-
ba y salía de Ia cama como el que se sienta
y se levanta de una silla y de pronto hacía
esta exclamación: ¡Bendito sea el que in-
ventó Ia cama!. A mí se me pegó bastante
esta salida homenaje al entretenimiento de
este hombre, y de esta manera o en este
sentido es en el que yo digo ahora alguna
que otra vez: ¡Bendito sea el que inventó los
pasatiempos!.

El cupón de Ios ciegos: Este relato tiene
relación con Io anterior y creo que Io que

cuento es muy curioso, muy edificante y
sumamente desconocido. Esa fiestita era
para Ia creación, el nacimiento, del famoso
cupón: había regresado de América un se-
ñor de Ia provincia de Huelva, de BollulIos
o de Alosno, venía cargado de dinero y de
bellísimas ideas: una fue dotar a todos los
ciegos de Huelva de sendos bastones blan-
cos como distintivos de su dificultad física;
otra, instituyó Ia lotería diaria del cupón de
los ciegos, el cupón costaba diez céntimos,
es decir, unatirade lOcuponescostabauna
peseta, el premio mayor era de 50 pesetas...
los números tenían solo tres cifras, del 000
al 999. Ya vemos cómo fue cambiando este
asunto, se extendió a toda España, hoy los
premios son millonarios, Ia protección so-
cial de los integrantes de Ia ONCE es enor-
me, etc. Lo que he querido señalar es el
comienzo tan altruista de esta formidable
organización que yo tuve el honor de ver
como nacía y precisamente donde yo nací.

España y eI Estado Español: Cuando
uno echa una mirada a un mapa de Europa
o de cualquier otro continente, Io que ve son
los mares y las tierras, grandes porciones de
tierra delimitados bien por los propios ma-
res o porciertas líneas fronteras, etc. etc. Así
vemos Ia situación de España, Francia, Ale-
mania, Suecia, etc. etc. etc. Como el agua de
lluvia cae de arriba abajo, pues llueve en
España, en Francia, en Alemania, en Suecia,
etc. etc. En todas estas grandes Naciones sus

habitantes, nosotros y Ios otros terrícolas,
nos hemos organizado unos marcos Legis-
lativos, Jurídicos y Gubernativos dándonos
así el diploma de Estado con Io cual se
ahorma o se amolda o se previene a Ia
Sociedad para que no haya
desmandamientos, etc. etc. ¿Y qué ocurre
algunas veces actualmente, que algunos
"especiales" tienen resquemores o temores
melindrososendecirlapalabraEspañacuan-
do corresponde nombrar esta bendita tierra
en que vivimos y dicen Estado Español
inadecuadamente? Esta expresión amplió
su verdadero ámbito, que Io tiene, desde los
años 1936 a 1975 para designar al anterior
Jefe del Estado para el que, como no era Rey
evidentementenitampocoeraPresidentede
República, acuñaron eso de Jefe del Estado
Español. Y ocurren situaciones verbales
macarrónicas, como estos casos: Un "hom-
bre del tiempo" de Ia Televisión decía "...
está entrando una borrasca por Ia esquina
Noroeste del Estado Español...", o aquel
otro, político, deportista intruso, que soltó...
" Ia selección vasca de fútbol Ie ganaría de
calle a Ia selección del Estado Español" y
hasta me parece que esto último Io pronun-
ciabaenminúsculaverbalruborizándosede
Ia memez que decía, pero creo que este
partido no pudo celebrarse por "Ia intensa
lluvia que está cayendo sobre todo el Estado
Español" según referencia de otro insigne
hombre del tiempo. •
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TelyFax:5471 16-548620

Alcudia

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

Puerto de Pollensa

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

Palma de Mallorca

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

Marratxi

PORTO Pl CENTRO
Local 2408, TeI. 40 23 57

Palma de Mallorca

MUEBLE RUSTICO Y PROVENZAL, CORTINAS - MANTELERÍAS
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IMATGES DEL PASSAT

El pastor orat
Eren uns anys en què Ia magnitud del silenci

en les matinades era d'una quietud fotogràfica.
El despertarde Ia gent que vivia a Ia part nord

del corralet dels bous', era gairebé sempre amb el
so dels picarols. Un so que venia de l'altre costat
delamurada,produ'itpelpasd'unaguardad'ove-
lles. Ove!les que acabaven de sortir de Ia Quinta-
na i anaven, menades per llur pastor, afanyades a

cercar pastura ençà i enllà.
Aleshores tothomsabiaquepassavaen7o/o/. Apressatperque

no n'hi hagués cap que es desmandàs, amb peu feixuc corria darrera
Ia nombrosa guarda fent crits. EIs matiners com ell que travessaven
el mateix camí, Ii deixaven pas tot esperant Ia salutació que homja
coneixia. En arribar a Ia seva alçada sempre sentien Ia mateixa
cançó: si era hivern hom
sabiaquelafrasemàgicaera ^LS IWFAWTS D AQUELL TEMPS EL VÈIEM COM UN INFANT GROS I RODÓ, QUE ENS

menjamnpallus,sieraesuu MIRAVA SEMPRE DE LLUNY. ERA EL PASTOR ORAT D'UN POBLE QUE FOU I JA NO ES

Les estimava com un famèlic estima un tros de pa.
Malgrat Ia fixació pels seus animals i malgrat que l'enteniment

seu no va galejar mai de ser-hi tot, en Tòfol tenia el do de ser
benvolgut per Ia gent que aleshores no feia befes dels orats i
únicament Ii seguia l'escassa i concreta conversa que els armava.
Hom sabia Ia manera de fer-lo content: regalant-li un polo el feien
Ia persona més feliç del món. D'ell en deien que eramés llépol que
les serps.

Coneixia tothom pel nom encara que no en sabés més noves.
Tenia un posat de bon al·lotot amb el qual d'una hora l luny es podia
intuir Ia seva manca de malícia. Com a bon pastor destriava les
ovelles una per una per molt semblants que fossin. Matinejava cada
dia i molt possiblement berenava de pa fregat amb all.

La seva condició de pastor orat ha fet possible que les generaci-

lexpressio era moriran to-
tes, \ anava repetint Ia frase fins que Ia gent Ii contestava o
començava a caminar per no ser-hi de més.

EIs hiverns d'aquells anys de maria-castanya eren molt emplu-
jats, humits i cruus, arreu-arreu els camps oferien unaimatge llotosa
en Ia que hom no podia entrar ni de pensament amenaçat de quedar-
ne ple fins als genolls. Les pluges eren més abundoses i els camps
estaven més abeurats. La dificultat per alimentar els animals de
pastura verda era més palesa i els pastors, també en Tòfol, es veien
obligats a mantenir-les amb pallús, mentre els camps no fossin
mínimament accessibles.

L'únic món, l ' ún ic mal de cap, l 'únic conhort, l 'única dèria per
a en 7o/o/eren les seves ovelles. L'única reacció que això Ii produïa
era preocupar-se del temps, factor que sense cap mena de dubte era
de gran interès per al seu ofici.

P/o«rò?Eralapreguntaobligadaatothoraencaraquecaiguésun
sol dejustícia. Senyal que Ia pluja era una gran enemiga seva.

EIs estius d'aquells anys de paners de figues flors eren molt
vitencsi lescaIoradesabatienelsanimalsi lespersones. Lesovelles
d'en Tòfol ho passaven tan malament com les altres, però per a ell
sempre semblava que eren les que ho passaven pitjor. Eren les seves.

ons que el vàrem conèixer el recordem com a un personatge
entranyable, dels que ¡a no en queden, i fins i tot ho hem transmès a
les generacions posteriors, perquè molts que no l'han conegut han
sentit parlar d'ell, en to anecdòtic i afectuós.

EIs infants d'aquell temps el vèiem com un infant gros i rodó que
ens mirava sempre de l luny i mai no ens deia més que Ies frases que
encara avui romanen en Ia memòria de molts, tant és així que fins i
tot els més petits el tractàvem de tu encara que fos empès amb anys,
mai ningú no Ii va dir allò que en diuen als majors: l'amo en Tòfol,
encara que això no va significar mai una pèrdua de respecte.

Enlluernat, enamorat, entusiasmat única i exclusivament per Ia
guardad'oveIlesquepasturava,gairebel'unicacompanyia,gairebe
l'unicapassio,gairebel'unicaessenciadeviure. Perquèlasevavida
va passar entre els sons monòtons dels picarols, el belar de les
ovelles, I 'olorde morques i Ia fal·lera que no morissin. Erael pastor
orat d'un poble que fou i ja no és. Era part d'un passat d'enyorança.
Es araja, part d'una història que ens ha vengut de gust recordar.

' Pseudònim atribuït a Alcúdia pel seu tancament entre murades.

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

GESTIÓ IMMOBIUÀWA

XISCOCOMPANY
EXPERT IMMOBILIARI núm. 244

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

Tel./Fax: 989 60 53 00
Ctfa. Art at Port d Alcudfa, 44
07410 i>ort a Aíeudta - Mallorca
Ï8L89 IS60
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COL·LABORACIÓ

Aquell agost que no oblidarem mal

RINCON

Quan eI SoI se pon,
sempre recorda una mica
els tons de l'estiu, però
no Ia claror diàfana del
juny i del juliol, sinó el
crepuscIeetern de 1 ' agost,
el temps aturat per vaca-
cions, els carrers buits i

les oficines desertes: el qui no és a Ia platja
roman tancat a ca seva, estudiant o somni-
ant. Es respira un silenci daurat. De tarda en
tarda, aquesta pau pot ser trencada, el destí
pot bolcar cap a una direcció desconeguda,
sense raó i sense respostes. Fins i tot pot
canviar allò queja havies pensat d'escriure.

Encara que m'agradaria, no puc conti-
nuarparlant del queja no m'interessa, de Ia
quietud estroncada de sobte que tal vegada
ja no existeix, però que tornarà, ho sé cert. Es
possible quejo no sàpiga res, que no tengui

nosaltres mateixos. Una d'aquestes absur-
ditats és Ia mort d'una persona, i si aquesta
vegada ens colpeja prenent el rostre d'un
ésser tan estimat, més injusta i cruel ens
sembla.Malauradament,esunaexperiencia
terrible que un dia o un altre ens ha de tocar
en dissort, per tant, hem de ferel possible per
confortar els que han de passar per aquest
camí tan estret i tan difícil, alleujar-los de Ia
seva pesant càrrega i ajudar-los a seguir
endavant. Perquè després de Ia foscor sem-
pre ve una llum nova, més blanca i més
brillant de Ia queja coneixíem; podem so-
breposar-nos i dur-ho endavant començant
de beIl nou i arribant on érem, fins i tot molt
més lluny, amb els nostres records i tot.

Sovint un, o una, no arriba a conèixer bé
els veïnats del seu carrer, encara que sempre
els veus i els saludes. Alguns són amics i
d'altres simples coneguts,pero sempre hi ha

NOMÉS VOLDRIA DIR UNES PARAULES, QUE EXPRESSASIN LA MEVA

TRISTOR D'AQUESTS MOMENTS, LA MATEIXA QUE IMPREGNA EL POBLE

res de nou perdir, que no hi tengui dret, però
voldria fer una petita contribució, unes pa-
raules humils que expressin Ia tristor que
m'envaeix aquestcapvespre, ben igual que
Ia que impregna Ia resta del poble. No seria
digna de passar mai més pel meu carrer si no
ho fes així.

De vegades ens passen coses que no
comprenem, fets absurds de l'existència
que no som capaços d'explicar-nos ni a

una mena d'esperit de família, una certa
unió només pel fet de viure un devoral'altre.
A més a més, mentre ets un nin o una nina,
Ia gran majoria de vegades els teus primers
jocs al carrer són amb els petits veïnats de Ia
casa del costat o de l'enfront. EIs teus pares
parlen amb els seus, seuen a Ia fresca les nits
d'estiu i potser Ia mare dels altres et contava
rondalles, de Ies que només te'n recordes
de! principi o deI final.

Després, a l'escoIa, en trobes d'aItres,
amics nous que viuen en el poble a altres
carrers. I encara que anàssiu aI mateix coI-
legi, potser vos allunyau poc a poc, fins que
tot s'esborra i només vos saludau breument,
per beneitures de nins petits, com ara anar a
cursos diferents. Així de senzill. I Ia vida
continua, et fas gran i uns seposen a ferfeina
i d'altres continuen ambelsestudis, fins que
un dia passa quelcom que no hauria de
passar mai, i te tornen aI cap imatges nítides
i perfectes, com per exemple un nin i una
nina nous a Ia porta el dia que es va acabar
el trasllat a Ia casa nova. O tu i Ia teva
germana de passeig amb ells i el cotxe de sa
mare. O, senzillament, eI dolç record d'una
cuina que no és Ia de ca teva on et donaven
un tros de gelat amb dues galetes.

Tots aquests petits tresors et mostren un
retall de Ia teva vida que ja no tornarà a
significar el mateix: Ia nostàlgia se conver-
tirà en una commovedora tristesa. Llavorja
no podràs escriure res més, tret d'aqueIla
gran veritat, aquella dita de Campbell que
resa que viure als cors que deixam enrere,
això no és morir.

Com a punt i final, m'agradaria dedicar
aquest article a un veïnat que vajugar amb
mi fa no tant de temps, i a Ia seva família, per
taI d'expressar-los el meu sincer condol. •

&&*
Avd. Juan Mascaró Fornés, 2

(Antes Almacenes Plomer)
CA'N PICAFORT

LIMPIEZAS URBANAS
DE MALLORCA. S.A.

OFlClNAS:
Ctra. Ca'n Picafort, s/n
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Fax: 52 36 23
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C/. Juan Monjo March, 42

07450 - Sta. Margalida
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Hoteles
ALMACEN
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OPINIO

Yo también soy Vera y Barrionuevo
EnrigueL/anosLugue

En cuanto a Io que pueden representar
ambos personajes de chivos expiatorios
sobre una cuestión en Ia que han primado
Ia desfachatez y Ia hipocresía, yo también
soy Vera y Barrionuevo. No quiero decir
que apruebe métodos ilegales para acabar
con los criminales de ETA. Es suicida
caminar sobre ese sendero porque cuando
uno se hace cómplice de actuar así para
cuestiones con las que se está de acuerdo,
el mismo ejecutor te puede pedir compli-
cidad para otras actuaciones con las que
no Io estés. Quiero decir, que estoy por el
imperio de Ia ley, aunque, -naturalmente-
no cualquier ley. Pero que me pongo al
lado de Vera y Barrionuevo frente a los
terroristas, frente a los nacionalistas "mo-
derados" que en base a una calculada
ambigüedad sacan provecho político y
particular de éste triste asunto que nos
afecta; frente a poIiticuchos de tres al
cuarto que han utilizado ésta cuestión
para crecer, en convivencia con "perio-
distas" y medios de comunicación que
hace unos años criticaban al gobierno
socialista por debilidad y Io azuzaban a
actuaciones de cualquier tipo frente a
ETA. Se hacían referencias como ejem-
plo- a Ia banda Baader de Alemania, las
Brigadas en Italia y más recientemente, a
lacaza-al aguardo- en Gibraltar, de miem-
bros del IRA irlandés. Había personas y
medios que permanentemente i nti midaban
con el ruido de sables en las salas de
bandera de los cuarteles para que el go-
bierno socialista tomara decisiones drás-
ticas y sin contemplaciones respecto al
terrorismo, separatismos, nacionalismos,

etc. so pena de atenerse a las consecuen-
cias (y me acuerdo del 23-F). Personas
que ahora hacen bandera de Ia moralidad,
Ia legalidad, el estado de derecho, etc. y
que me parecen parientes ideológicos de
las mismas personas que acudían a Ios
funerales de las víctimas de ETA, arro-
pándose en el dolor que a casi todos
embargaen esos momentos, para incrimi-
nar a los Vera y Barrionuevo de turno o a
sus antecesores y sucesores. Me parece
nauseabundo. Pero no sólo es eso. Una
parte de Ia sociedad, compartía y compar-
te -no nos engañemos- esos criterios de
actuación contra ETA. Otra parte, ha aca-
bado insensible o mirando hacia otro lado
ante Ia repetición de tragedias provocadas
por esos fanáticos. Y es que aquí, una
parte importante de Ia sociedad, estamos
afectados por Ia cultura del guantazo que
imperó durante tantos años. Recuerdo el
regocijo casi general que se produjo cuan-
do ETA mató de un bombazo a Carrero
Blanco. De acuerdo: eran otras circuns-
tancias, pero en definitiva fue un acto
violento y contrario a ciertos principios
que habría que mantener siempre. Ese
regocijo vino a ser el aplauso general, el
premio otorgado por esa acción. Igual que
se dan premios Nobel de Ia paz a quienes
mandaban torturar o quemar criaturas con
napal en Vietnam; o a primeros ministros
y presidentes de estado que permanente-
mente envían a los jóvenes de sus países
a descuartizarse en guerras relámpago.
Hubo un primer ministro al que se Ie acusó
de haber participado -en sus inicios hacia
el liderazgo- en Ia voladura del hotel Rey
David de Jerusalén, provocando Ia muer-
te de centenares de personas. Pues tam-

bién Menahem Beguim tuvo su Nobel de
Ia paz. ¿Quién dice, entonces, que no se Ie
concederá también a algunos de los "líde-
res" que ahora ponen una bomba que
corta las piernas y manos a una madre y su
hija? ¿O al que Ie pega dos tiros a un
concejal de un pueblo de Euskadi cuando
regresan de comprar el pan? Sorprende Ia
contradicción que representa el que diez
millones de personas se echen a Ia calle
pidiendo paz y diciendo ¡basta!, con Ia
actitud de sumisión, acatamiento, com-
prensión o Io que sea complicidad en
definitiva- por el revestimiento ideológi-
co que Ie quieran dar a acciones por las
que se han movido antes en sentido con-
trario.

Pienso que todo tiene un límite. Que
desde que se produjo Ia amnistía al princi-
pio de Ia democracia, no sirve ningún
argumento para hacer uso de Ia violencia.
Pero seguir poniendo Ia otra mejilla, tam-
poco. Creo que es hora de fomentar Ia
cultura de Ia no violencia y del respeto a Ia
dignidad humana. Es hora de asumir res-
ponsabilidades compartidas, aunque sea
por omisiones, pero cargar las tintas sobre
unos cuantos, que si alguna decisión to-
maron sobre Io que se les acusa, no creo
fuera por propia iniciativa, o por ilusión
personal en organizar algo así, si no mas
bien bajo Ia presión ambiental que produ-
cía Ia muerte violenta y sin sentido de tres
personas cada día (de promedio en alguna
época de aquellos años) me parece un acto
sublime de hipocresía.

No defiendo impunidad. Sólo, desde
ahora, el fomento de una cultura de no
violencia y respeto por Ia dignidad de las
personas. •

CLICAIEDICOESTETICA
DIETÉTICAYNUTRIClÓN

OBESIDAD, CELULITIS, MESOTERAPIA
TRATAMIENTO VARICES Y ARAÑAS VASCULARES
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ENVEJECIMIENTO CUTÁNEO
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Dr. ALBERTO MORANO VENTAYOL
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PALMA: PIz. Fortí, 3B, 7°, 1a - TeI. 73 82 77
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OPINIO

Alcúdia i TVE
Per ventura eIs alcudiencs ens hauríem de

plantejar lligar el llac Menor amb Ia nostra
Albufereta mitjançant un canal, i en lloc de tenir
una península com ara, tendríem una illa, amb
nom propi, i inclús es podria estudiar Ia possibi-
litat de demanar un Govern Insular com té
Menorca, per exemple.

I per què dic això: idò és molt bo d'entendre,
perquè no ens fan cas, i les Institucions passen olímpicament de
nosaltres, especialment quan es tracta de TVE, que és un mitjà de
comunicació estatal que pagam entre tots, i per tant, també els
alcudiencs.

Se veu que d'Alcúdia només ha de sortir l'esbucament
d'Alcúdiamar o Ia caiguda d'un helicòpter, ja que aquí no som
capaços de produir més notícies per Ia TVE pública, "entre come-
tes".

Ja fa tres anys, vaig dur per punt seguir Ies notícies de Ia Primera
quan vàrem celebrar Ia Triennal, i el que va sortir va ésser una
manifestació d'uns 40 ó 50 gais (amb els respectes per a ells)
passejant pel Born, que reivindicaven o protestaven per qualque
cosa que no record, i enguany varen sortir dues dotzenes de
comerciants i propietaris de bars de laPlatjade Palmaque no estaven
d'acordd'aturarelrenoudelamúsicaalesdotzedelanit.D'Alcúdia
no va sortir res.

Jo no sé si Ia presència del President del Govern Balear, Ia
Presidentadel Consell Insular, alguns consellers, i milers d'alcudi-
encs que sortirem en manifestació no té cap interès per TVE, o si
perquè venguin hem de fer qualque desastre, o ha de tombar Ia
ximeneia del Murterar.

He arribat a pensar que hi ha una mala fada dins aquest canal, i
qualque agraviat pels alcudiencs, o bé un ateu estruç, que pensa que
si no surt per IaTVE, deixarem de celebrar-ho d ' aquí tres anys; o que
els nostres governants no es preocupen de comunicar a n'el cap
d'Informatius, perquè de tant en quan venguin a donar alguna cosa
positiva d'Alcúdia. Jo sé que fa molts d'anys els governants deien
fluixet que les condicions perquè poguessin venireren molt feixu-
gues. Avui no sé si són les mateixes dellavors o les coses han canviat.

Ho he dit al principi, crec que valdria Ia pena agafar un càvec i
una aixada i començar a fer el canal, per llavors demanar l'autogo-
vern i així podríem tenir una TV diferent i més objectiva.

El despertador matinal
Mar/a Anionía Campins

No falla: a les set i mitja del matí passa Ia granera mecánica o
endimoniada, com voIgueu, perquè fa un renou de mil dimonis...

Ja no hem de menester despertador. Només ens fan falta taps per
les orelles!.

Alcúdia, lloc de repos7...Lloc degent calmada i sense "stress"?...
Qui t'ha vista i qui te veu!.

Aquest aparell diabòlicja l'haviaconegutjo aunaaltra nació i
haviapensatentremimateixa:"vajauninventmesterrible,tantasort
que en es nostre país no ho tenim!..."

No ho tenim, m'heu dit? Aquí no ens privam de res!...

"Quiero ser una continua alabanzaa con una
constante acción de gracias a Ia Sma. Trinidad
por mi vocación redentora que tanto amo. En
unión de María quiero alabarle eternamente "

M. Catalina Valls Cortés

Catalina VaIIs Cortès
Ma Luisa del Pozo
Secretaría Generalde las religiosas Oblatas

El día 26 de julio de 1897 nacía en Alcudia. Se educó en el
colegio de las Agustinas. Años más tarde sería allí donde iba a
conocer a las Oblatas que era donde se hospedaban cuando iban a
pedir a su pueblo, y se siente entusiasmada por Ia obra porque ella
"quería hacer todo el bien posible a las mujeres más abandonadas".

El 28 de junio de 1922 sale de su casa para ingresar en el
noviciado. Ella mismo Io narra así: "me escapé ante Ia negativa de
nii padre dejando escrita una carta: sólo por Dios los dejo, que
no Io hubiera hecho por ningún hombre... Mi padre me escribió
diciendo que me perdonaba..."

El 27 de mayo de 1924 hace su primera Profesión y es destinada
a Ia comunidad de Tenerife; desde allí a Ia comunidad de Nazca en
Buenos Aires.

En el Capítulo de 1952 es elegida Superiora General, cargo que
desempeñadurante [%anos,"periododetiempodesumaimportancia
para Ia Congregación por Ia profunda transformación que en ella
se ha efectuado y por lafecunda labor de desarrollo y expansión: 4
casas en España, otras tantas en Venezuela, 2 en Portugal, Estados
Unidos, México y Colombia, 1 en Brasil y Puerto Rico. "

A Madre Catalina podrá haber quien no Ia conozca bajo
algunos aspectos como su sólida cultura, su capacidad intelectual,
su clara visión de los problemas y de los signos de los tiempos (con
clara visión de futuro propició Ia capacitación profesional de las
hermanasjóvenes), pero seguramente no hay nadie de cuantos Ie
han conocido y tratado, que no reconozcan en ella Ia bondad, Ia
humildad, Ia suavefuerza de atracción, el desinterés personal y Ia
generosidad. Conocía a cada una de las hermanas, comunidad en
Ia que se encontraba y misión que desempeñaba... La M. Isidora
supo Io que decía cuando escribía una carta: es buenísima, sabe
esperar y cree siempre en Ia bondad de las personas". (Crónica
General de Ia Congregación).

Concluido su servicio como Superiora General, pasa a formar
parte de Ia Comunidad de Ciempozuelos exceptuando los dos años
que permaneció en Benicàssim mientras se realizaban las obras de
adaptación de Ia casa de Espiritualidad.

El día 14 de junio de 1998 a punto de cumplir los 102 años, e
iniciando Ia festividad del Corpus Cristi (un buen día para morir
había dicho tres años antes estando gravemente enferma e ingresada
en el hospital) hacía su oblación definitiva al Dios de Ia vida.

Con lacomunidad de Ciempozuelos y con su familia, celebramos
que el Señor ha estado grande con Ia Congregación en Ia persona y
misión de M. Catalina y por eso estamos alegres.

Descansa en paz.
Madrid, 15dejuniode 1998
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COL·LABORACIÓ

Sant Jaume i Ia
Triennal

TeresaPalmer

Exquisida i prima flaire d'encens. Sublim i sobirà per-
fum. Ancestral en ell mateix. Perquèompleel templed'una
antigor cerimoniosa com a ritual solemne i glorificat dels
homes de fe. I, resulta, inspirar, Ia més alta mostra de
consideració per part dels qui no ho són.

L'elegància del color vermell a les sotanes i Ia majestat
d'un altar. Munió alcudienca i Ia complaença a allò que Ia
tradició es mereix: honor i respecte.

"Alcúdiaés, avui, unjardíflorit...", digué Mn. Francesc
Ramis a Ia missa celebrada el dia de Sant Jaume -patró
d'Alcuclia-.

I Alcúdia fou, també, un jardí el passat diumenge 26 de
juliol. Fou un jardí florit de verdes palmes de fasser a les
portalades. Enflocada ciutat de blanc paperí quasi, imper-
ceptiblement, sorollós. Delicat caprici per a l'oïda en el so
més subtil, talment, Ia remor de les fulles dels arbres
acaronades per Ia dolça i agraïda suavitat d'un oratge que -
càlid- regoIfava pels carrers i placetes, a n'aquesta hora del
dia suspesa per un SoI lluent, de metall incandescent.
Capgirament d'una lluïssor feridora, a les encongides nine-
tes dels ul ls plens dejoia o de angúnia.

Privilegis d'una festiva diada, sols repetible, cada tres
anys: LaTriennal.

Sant Jaume retingué però, l'essència de Ia que siria
aquesta solemnial celebració i emotiva processó del Sant
Crist.

Mn. Pere G. Bestard al sermó d'aquesta festa major de
Sant Jaume, iniciada, puntual, a les 12 h del migdia, introduí
Ia digna importància d'estimar i recordar Ia història.

Una prèdica plena d'amor i valentia com, percebesc,
amaga o mostra, així mateix, el seu cor excels de fe. Una fe
i una vida que -sense alIunyar-se de les ensenyances-
transmeté al poble d'Alcúdia. L'esperança per al dia de Ia
Triennal. I, per sempre, era allà. Es, avui i serà demà.

Alcúdia va ésser unjardíper a tots els que tenen fe. I, per
a tots els que respecten aquesta fe o, n'abraçen d'altres.

Alcúdia va ésser i ha d'ésser, unjardí voltat de flors i de
tit i l · lant paperí a l'estiu -joguina a l'enramat dels carrers-.

L'ansiat dia de Ia Triennal, en el darrer instant de l'inici
de Ia processó, Ia calor semblava hagués minorat. SoIs ho
semblava. Afeblint, d'aquesta manera il·lusòria, l'anhel de
l'espera. Veure Ia processó i participar-hi i, sentir-la a prop,
era un desig inajornable, insubstituïble. Únic.

La gent inquieta als carrers, portes i balcons. Mudada.
Amb el gest, una vegada més, impacient ^Je les dones-
ventallant-se. I, Ia viva impressió de plaer que és, suprema
alegriadel'amorpel secretd'un sentiment, més tost, estojat
dins el cor i reservat a Ia ment de cada un de nosaltres. EI
secret de conèixer i admirar tan significativa i bategant
memòria col·lectiva i individual, subratllada amb bondat,
senzillesaiconcòrdia.Escuetresumdeduesgransparaules:
Pau i Amor. •

Sa Triennal del Sant
Crist

Vint-i-sisdejuliol,
una feta assenyalada
sa gent contenta i mudada,
no mirasi fabon sol;

a Ia una del migdia
mos passejam pels carrers,
no hi ha senyors ni obrers
tots ho feim amb alegria;

aquesta gran processó,
per dins places i carrers
tots noltros som es primers
que volem acompanyar-ho;

Vos, que sou es protector,
del nostre poble estimat
sabem que aquesta ciutat,
celebra festa major;

perquè aquesta triennal
que tots noltros celebram,
és perquè vos estimam
i de bon cor confiam,
mos lliberarà de tot mal;

és cert, tres anys han passat,
des dia que vos traguérem,
i més de dos que vengueren
a n y j a n o h i haestat;

jo deman amb humilitat,
que d'ells tengueu compassió
i les gordeu un recó,
sempre en es vostro costat;

ja que enguany no hi ha estat,
dalt del cel ho puguin contemplar,
Io que ells varen deixar
noltros ho continuam;

donar-los descans etern,
amori tranquil·litat
perquè Io que ells han deixat
per noltros serà immens;

Vos deman sa bendició
per tots els queja no hi són
ells que estan a s'altre món
disfrutin de Io millor;

MIQUEL

Vos que sou es protector,
d'aquesta noble ciutat
vos deman amb humilitat
si cap dia vos ha faltat,
de mi tingueu compassió;

i tot es poble en redó,
que avui vos ha acompanyat
pels carrers de sa nostra ciutat
donau-lis sa bendició,
salut i prosperitat,
Vos qui sou es redemptor,

jo, d'aquí tres anys voldria
tornar-vos acompanyar
vos qui sou sa nostra guia,
d'aquest poble cristià;

així és que per acabar
a tots deman de bon cor
conservem aquest tresor
perquè és Io millor que hi ha.
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GENT MAJOR

Fiestas de San Jaime
Entrega de trofeos, merienda, música y baile con tres orquestas

kcfcW,l3lWjl

Como cada año el Ayuntamiento nos prepara
una merienda y fiesta con baile en el Paseo Pedro
Ventayol, trente a nuestro Local Social. Fuimos
más de 600 socios, añadiendo los invitados y
autoridades. Comenzamos con nuestra merienda,
que no fue completa, debido a que las cocas del
horno no llegaron debido a un malentendido del que
recibió el encargo desde Pollença. El concejal de
Cultura se preocupó al comunicarle que no llegaban

las cocas, se trasladó a Pollença, y no pudo encontrar Ia solución
deseada. Así pues cosa difícil por ser festivo, no era fácil encontrar algo
parecido. Porello se preocupó de suministrarnos magdalenas ya que no
habíaotrasolución.Agradecemoselinteréspuescomprendemosquees
difícil arreglar Ios fallos de los demás y el Concejal de Cultura Miguel
Ferrer demostró su interés por nosotros.

Después de un corto parlamento en el que agradecíal Ayuntamiento,
aTelevisión AlcudiayAlcudiaRadio, su apoyo paradivulgarnuestras
actividades en nuestras fiestas, sin olvidar a Revista d'Alcúdia, Ultima
Hora, Balears, que están a nuestra disposición. Hice mención especial
a Ia Familia "Ferretería Llorngar", que no conformándose con Ia
donación de 44 camisetas para losjugadores de petanca nos proporcionó
Ios platos, vasos y servilletas para nuestra fiesta. Miguel y María, del
Bar, colaboraron con refrescos abundantes para Ia fiesta. Después de
agradecer estas ayudas, se procedió al reparto de trofeos. Doña Carmen
Gar/.on, concejal de Asuntos Sociales, que siempre se preocupa con
mucho interés porlagente mayor, hizo entrega de los trofeos. A destacar
Ia alegria y satisfacción de los compañeros y amigos, socios Británicos
de Ia zona Norte de habla inglesa. Tenían ilusión y alegria ya que se
sienten amigos de todos y por ello me pidieron que en mi parlamento
agradeciera a todos los Asociados y en especial a los jugadores de
petanca, el trato cariñoso que reciben de todos ellos.

Una fiesta bonita que terminó con unas breves palabras de Carmen
Garzón, animándonos a seguir así y prometiendo estar a nuestro lado.

Nuestras fíestasy nuestrosjuegos. De todo
hacemos fiesta

La competición en el Torneo de Petanca fue como cada vez más
interesante y el último día, para decidir las primeras plazas, fue
interesantepordosconceptos,primero:porlaemociondelosjugadores
y aficionados y también por Ia fiesta que se celebraba al finalizar Ia
última partida. Los británicos de Ia Zona Norte de habla inglesa, que

Hospital d'Alcúdia
CENTRE DERECONEIXEMENT

MEDIC • PSICOLÒGIC
CERTIFICATS PER A:

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

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

tomaban parte en Ia competición, esta vez mezclados con los de Ia
localidad, se sentían muy felices por el compañerismo y Ia hermandad
que encuentran entre los compafleros de juego. Están encantados de esta
amistad.

Como punto final, una suculenta merienda. El Horno de Can Torres
se encargó de invitarnos a deliciosas ensaimadas rellenas y como dato
a destacar también Gabriel Perelló de Ia Casa Renault nos donó unas
preciosas y grandes sandías. Nuestrajugadora Catalina Company no
quedó corta ya que nos deleitó con melones de su finca. También se
unieron a Ia fiesta con refrescos para todos nosotros, Miguel y María de
nuestro Bar. Repito que para nuestros amigos-socios británicos son
cosas inesperadas y que les causan emoción.

Fotos y más fotos servirán como recuerdo de esas horas de felicidad.
Los organizadores se desviven y es estupendo ver el resultado. Repito
que no es nada fácil, pero gracias a ellos, todo es posible.

Posible el que por ejemplo conseguir Io necesario. Tenemos esta
vez, una vez más, Ia gran ayuda de Ia Ferreteria Llomgar, con Ia
donación de 44 camisetas, una para cada jugador, a todos los que
tomamos parte en eljuego de Petanca. Es importante para nosotros ya
que las gorras nos las proporcionó el Ayuntamiento en una visita a las
Excavaciones de Pollentia, así equipo completo.

Nuestro sincero agradecimiento a todos, ya que, gracias a vosotros,
nos animamos a hacer cosas y más cosas. Muchas gracias.

Fiesta anual de Ia Mare de Déu d'Agost
Como cada afio ya tenemos en marcha los preparativos de Ia fiesta.

Dado que siempre que acudimos a nuestros amigos y colaboradores nos
ayudan poniéndose a nuestro lado, ya está todo en marcha.

NuestroAyuntamiento nos proporcionará las sillas y mesas necesarias
para más de 600 asociados. También nos invita a ensaimada para todos.
La música, es decir Ia orquesta para el baile y los refrescos, irán a cargo
de La Caixa, después de una consulta con el Delegado Juan Salort,
previa consulta de Ia Casa Central de Palma.

Ya que faltaban los helados, tal como el año pasado María y Miguel
del Bar nos proporcionarán un helado casero que tanto gustó a todos.

Toda Ia Directiva está ya preparada para trocear las ensaimadas y Ia
preparación de todo en platos, amén de colocación de mesas y sillas. Así
pues ya pueden retirar los tiquets Io antes posible.

Agradecemos una vez más al Ayuntamiento el estar cerca de
nosotros, yaLaCaixa porque siempre que solicitamos ayuda, nunca nos
Ia ha negado, y a María y Miguel que con su sonrisa de siempre, atienden
nuestras peticiones y a veces se adelantan ellos con las ofertas. Gracias.

DENT - ALCUDIA«HHKà L)KiNl - Al>LlI>IA

JJ CLINlCA DENTAL
SEGUROS:
IMECO
ASISA
SANITAS
PREVIASA
MEDIFIAC
MARE NOSTRUM

Dr. Vicente Martinez Busquets
MEDICO-ODONTÓLOGO

Coleg: 3958-Colg. 316

Plaza Constitución
(encima Farmacia)

TeI. 54 83 68
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AGOST A LA FRESCA 98

Divendres, dia 14
VETLADA DE BALL DE BOT, amb "Sarau
Alciidicnc". Lloc: Plaçade laConstitució. 21:30.

Dissabte, dia 15, Mare de Dcu d'Agost
CONCERT FILHARMÒNIC, amb Ia Banda
Municipal de Música d'Alcúdia
Lloc: Plaça de Ia Constitució. 22 h.

Dimecres, dia 19 d'agost
Gimcana fotogràfica per a nins i joves fins a 18
anys.BasesarÀreadeCulturadel 'Ajuntament

Divendres, dia 2 1 . X MOSTRA DE TEATRE
"Les flors músties" amb DESAS3 TEATRE
Lloc: Teatre Romà dc Pol.lèntia. 22 h.

Dissabte, dia 22. X MOSTRA DE TEATRE
"La nostra història" ESTUDI ZERO
Lloc: Teatre Romà de Pol.lèntia. 22 h.

Dilluns, dia 24, Sant Bartomeu
FESTA DE SES LLANTERNES
Concentració davant l 'Ajuntament, 21 h.

Divendres, dia 28. X MOSTRA DE TEATRE
"Una nit al racó de plaça" IGUANA TEATRE
Lloc: Tcatre Romà de Pol.lèntia 22 h.

CULTURA

Dissabte, dia 29
VETLADA DE BALL DE BOT, a càrrec del
Grup "Sarau Alcudienc"
Lloc: Plaça dc Ia Constitució 21:3() h

Diumenge, dia 30
X MOSTRA DE TEATRE
"Laprincesaembruixada".GRUPDETEATRE
DE BUNYOLA
Lloc: Plaça de l'Església 20 h.

Les flors músties

TeresaPalmer

Grup desas3 d'Artà
Text i direcció: Miquel Mestre
Actors: Pep Forteza i Ramon Ginard
Escenografia i vestuari: desas3

1 r Premi de muntatge i direcció de Ia II
Mostra de Teatrejove del Teatre Principal de
PaIma i del IX Certamende Teatre Amateurde
Ia Vila de Consell celebrat dins Ia seva fase
final el passat mes de setembre de 1997.

L'acció es desenvolupa dins un context
lèxic col·loquial, puntual i ple de ritme i
socarroneria Kitsch. La interpretació ben re-
solta, sempre, mitjançant l 'humor Kitsch i

exagerat, retrat d'una Mallorca que encara es
troba a certs indrets i a determinats habitatges,
acarona un diàleg temperamental, espurnejant
i feridor, còmicament tràgic ^oloristic- ex-
pressiu, amb un to que arriba a utilitzar els
temes escatològics i de doble sentit, com qui fa
randa o punt de mitja, Ia nit de cap d'any,
asseguda a una camilla, amb una ampolla de
cava per destapar, un sopar de llenties i
"caminantes" per degustar, una TV que no
s'encén a punt, per a escoltar les dotze campa-
nades, amb Ia il·lusió d'un amor ja per a
sempre perdut, enyorat, amb l'esperança de
fer de Ia soledat més resignada i punyent, un
ball d'amistat -ironia del record d'unesjoio-
ses funcions de fi de curs o altres celebracions
festivesa l'escola-.

Es tanca un any, mitjanit del 31 de desem-
bre. Les nostres damisel·les -2 actors joves,
perfectament enllestits, amb joies i brot de
flors amb "cascada de alhelís" a Ia solapa- fan
gaudir al públic d'un moment il·lusori. La
il·lusió dins una realitat a prop del romanticis-
me tendre i sentimental, i un humor més que
mig dit, envoltat d'una escenografia sense
pretensions però suficient. Un arbre de Nadal
i nadales, per a aquesta obra en un sol acte,
escrita i dirigida per Miquel Mestre.

LesFlorsMústiesdinselprogramad'Agost
a Ia fresca.
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COL·LABORACIÓ

"Viu l'estiu '98"
Gabriel Torres / Ramis
Capdavanter delgrup «Viu l'Estiu mitjans»

Si, ha arribat el mes dejuliol i tots els nins i nines d'Alcúdia
ho associen al començament del programa lúdic-esportiu «Viu
l'Estiu». Dins aquest projecte hi tenen cabuda tant els més petits de
tres anys fins a Ia modalitatd'aventuraper als adolescents. Enguany
a causa del'enorme demanda de participació dels infants més petits
s'han format dos grups, Ia quaI cosa augmenta les possibilitats de
diversió i Ia capacitat de maniobra, els resultats han estat alegries i
bons moments: han nedat a les piscines de G.E.S.A. i Bellevue, han
participat a una gimcana, s'han disfressat de marcians i han gaudit
de les platges del nostre municipi entre altres coses.

«Viu l'Estiu Mitjans», amb edats compreses entre els 7 i 12
anys, apartd' aquestes activitats també han fetincursions dins el món
de l'esport amb partidets de futbolet, competicions olímpiques, el
baptisme hípic, l'aiguabús, tallers, minigolf, etc, que permeten
donar sortida a tota l'energia i capacitats que aquestes edats reque-
reixen.Elsal·lots/esentre 12i 16anystenencabudadinselgrup<<Viu
l'Estiu d'Aventura» on a més de les activitats abans esmentades se
plantegen noves possibilitats com Ia iniciació en el buceig amb
botelles, el piragüisme, el kàrting, curses d'orientació, etc, ja més
adaptades a les noves inquietuds.

En definitiva, es plantegen unes possibilitats molt atractives
pelsjoves del nostre municipi, i si aquestes vos pareixen interessants
ara ve el més d'agost i Ia història torna a començar, però sempre amb
nousjocs, nous llocs, noves experiències, per aconseguir Ia mateixa
felicitat.

n

ària

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

Victoria ^rau,iw
Paseo Marítimo, 38 - TeI. 54 52 09

Puerto de Alcudia

Tornem-hi,
Tonina!

Altre pic Carrer Major!...
No acabam mai ses completes!.
Ses coses vénen distretes
Aquests mesos de calor...

Es dies que hi ha mercat
no s'hi pot donar una passa
i es fet d'arribar a sa Plaça
és una heroïcitat...

Però endemés, cada dia
es cans campen pe's carrer
convertint-lo en un femer
sense que cap policia

de tants que diuen que n'hi ha
vengui a posar-hi remei
i faci complir sa llei,
(si no és massa demanar!).

Perquè també hi ha veïnats
que a tota hora armen sarau
i no hi ha moment de pau
fins que ells no n'estan cansats.

Això no es pot aguantar
i tots ja estam avorrits
de tant de renou i crits
que no deixen descansar!...

Trobam que és ben necessari
que un agent d'autoritat
posi a retxa es malcriat
que avalota es vecindari...

E
GOMPU

SERVICIO Y CONEXION A INTERNET

ORDfNADQRES • EQUIPpS MULTIMEDIA
GLASES DE INFORMATIGA

e-mail:webcomputer@ctv.es
ISABEL GARAU,45 • FAX: 85 1768-TEL.85 26 01 :6ÀlPÍCAFORT
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GOVERN BALEAR
Conselleria de Medi Ambient,
Ordenació del Territori i Litoral
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MAlLORttANIMACION,S.L,•~~"j C/. Marisco, 8
07400 - PTO. ALCUDIA

JAIME RAYÓ SERFM
UTE MICHAELA MOSER

ORGANIZADORES

OFRECE SUS SERVICIOS DE:
Animadores
Discotecas
Karaokes

y otros Espectáculos.
>*vrf

^"
OFICINA:

TeI. 54 63 64
Fax: 54 52 03

**jSS*0

THAI RESTAURANT
*t>* PH4%

Abierto
cada
dia

^&

^

Fiestas
y

Banquetes

*38SSS^
ENFRENTE HOTEL BAHIA DE ALCUDIA

Avd. de Ia P!aya, 7 • TeI. 54 81 41
07410- Pto. deAlcudia

Laboratorio fotográfico

¡NO COMPRE SU CARRETE!
NOSOTROS LE RE6ALAMOS UN
CARRETE POR CADA REVELADO

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

y revelados en Color y Blanco y Negro en

1 Hora

PLAZA CARLOS V, n° 2 • ALCUDIA
TeI. 54 61 56
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CULTURA

Exposicions
de pintura i
fotografia a
Can Torró

Fins dia 23 d'agost podreu veure a Can
Torró dues exposicions més que recomana-
bles. Una és del jove alcudienc Tomeu
Alenyar, que exposa una mostra de les seves
primeres aquarel·les on es veu que, malgrat
Ia seva jovenesa, en Tomeu pot esdevenir
una promesa de Ia pintura.

L'altra és també d'una alcudienca, na
Carme García, que ha muntat una original
exposició a base de fotografies d'Alcúdia
antigues contrastades amb modernes. En
total s'hi exposen prop de 200 fotos. L'ob-
jectiu és que el visitant (sobretot els més
joves) se'n temi del canvi que ha sofert
Alcúdia en tan pocs anys, "que vegi -ens
deia na Carme- com ens hem carregat
Alcúdia arnb tant de ciment i blocs".

La majoria de les fotografies són de Ia
seva col·lecció particular, i d'altres són part
de l'arxiu de D. Jaume Qués. Na Carme ha
aconseguit moltes d'aquestes fotos a mer-
cats, especialmentforad'aquí, com és el cas
de Barcelona o fins i tot Argentina.

AItres exposicions
Apartirdedissabtedia 15 d'agostales

19,30 podreu visitar a Les Arts galeria (C/
Pollentia, 43) una exposicióde GerryBlood,
que romandrà oberta fins dia 31, amb el
següent horari: de 10 a 13 h i de 17 a 21 h.
EIs diumenges, de 10 a 13 h.

Tot el mes d'agost podreu visitar al cafè
Ronda l'exposició d'escultures d'en Toni
Qués titulada "Figuracions i Desfiguraci-
ons

PASSEIG SARALEGUI, 48
TEL. 971 86 44 34
FAX: 971 86 44 33

07470 PTO. POLLENSA
E-mail: sti.pollensa@ocea.es

CERCAM CASES i XALETS AMB i SENSE
PISCINAPERAL'ESTIUDE1999

BlLLETS D'AVIÓ i BARCO; VOLS XARTERS I REGULARS

.®

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

EIs campus de futbol I futbol-sala han
tengut molt bona acceptació

De dia 13 a dia 18 dejuliol s'ha dut a terme el campus de futbol amb Ia presència del jugador del Reial Madrid, Morientes. Segons el
regidor d'esports, Julià d'Hèvia, "volem consolidar aquest campus, per això duim cada any qualcú que destaqui dins el món de l'esport per
motivar més als al·lots. En total hi han participat prop de 1 OOjoves que han gaudit molt. Morientes va venir de dilluns adissabte, ha col·laborat
molt amb els nostres monitors i s'ha adaptat molt als horaris. Es un jugador molt humil i Ia seva presència ha estat molt important".

També de dia 3 a dia 8 hi ha hagut el primer campus de futbol-
sala, "com a reconeixement -ens comentava en Julià- a Ia feina feta
pel C. E. Alcúdia de fubol-sala, que és un clubjove encara, però que
ha demostrat que tothom està molt unit i tenen molta d'il·lusió per
tirar endavant". En aquest campus hi han participat una quarantena
d'al·lotsJuntament ambenJavierLozano (seleccionadorestatal) i
en Javier Sánchez jugador del Platges Castelló), considerat un dels
millorsjugadors espanyols.

En aquest campus se va fer una xerrada tècnica moIt útil i
interessant, perquè el seleccionador va veure que els alcudiencs
tenien molta d'il·lusió i bona disposició.

EI regidor d'esports fa Ia seva valoració
Julià d'Hèvia (PSOE) és, des de fa un any, el regidor d'Esports

de l'Ajuntament, tot i queja ho havia estat Ia passada legislatura:
"durant els anys quejo vaig dur l'Àrea d'esports, el meu objectiu va
ser acostar les instal·lacions esportives municipals a Ia gent perquè
en fessin ús. Gràcies a aquestes directrius avui el Patronat Municipal
d'Esports té 1500 socis i l'ocupació del pavelló municipal és
absoluta a totes hores.

Durant l'etapa que Miquel Ferrer i Carme Garzón han dut Ia
Regidoria, pràcticament han seguit amb el programad'activitatsque
els socialistes havíem marcat. Al punt que ara hem arribat alIò més
urgent és fer instal·lacions esportives noves. Actualment s'està
acabant Ia pista d'atletisme i el camp de futbol-7, però encara ens
manca molta d'infrastructura, com ara un altre pavelló o pista
multifuncional i una piscina coberta, que ens permetés fer activitats
tot l'any."

En Julià reconeix que han quedat una mica estancats per mor de
Ia manca d'instal·lacions. El regidor també destaca "el programa

"Viu l'estiu", que ha tengut molt bona resposta. El mes dejuliol han
passat prop de 200 al·lots. Hauríem de potenciar i posar en marxa un
menjador municipal, especialment perquè hi ha molts de pares que
fan feina, per això l'Ajuntament ha de solventar el problema."

Una altra activitat que es duu a terme aquest estiu és l'escola de
vela, "que essent Alcúdia una zona marítima com és, és important
queelsjovespuguindisfrutard'activitatsdecairemarítim.Faremun
conveni amb l'Autoritat Portuària perquè ens cedeixin uns terrenys
en el polígon dels mariners, on s'hi podrien fer unes naus per guardar
lesembarcacions,iunesaulesperferlateoria.Aixitendn'eml'escola
de vela com toca".

Julià d'Hèvia fa una bona valoració de l'entrada del PSOE en Ia
gestió del govern municipal: "en el meu cas he pogut distribuir el
pressupost així com he volgut, tot i que, com ja he dit, per arribar al
màxim de gent hem de fer noves instal·lacions". •

Bar - Restaurant - Grill

L'AUP
Museu de carruatges i antic utillatge de camp

stfwa&&o&, &ev&foe&C', *'&cwn&a/ta/eMasa/

TeI. 971 53 26 06
Ctra. Port de Pollença a Pollença
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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
CEMENTERI Via de Corneli Àtic
CULTURA I ESPORTS
Biblioteca Can Torró. Carrer Serra, 15
Museu de Pollentia. Carrer de St. Jaume, 32
Poliesportiu. Via de Corneli Àtic, s/n
Camp de futbol. Via de Corneli Àtic
Plaça de Toros. Plaça de Ia Porta Roja
Albergue i Campament de La Victòria 971 545823
Escola Municipal de Música
ALCUDIA-RÀDIO
DEPURADORA MUNICIPAL Puig de St. Martí
INFORMACIÓTURÍSTICA
JUTJAT. Major, 8-A
SERVEIS I POLICIA. Bastió de Sant Ferran, s/n
PoliciaLocal 971545066
Urgències
Serveis generals i magatzem 971 546908
ALTRES SERVEIS I ENTITATS
AIGÜES CANALITZADES D'ALC., Pl. Carles V, 3
ASSOCIACIÓTERCERAEDAT
Alcúdia. C/ de l'Historiador Pere Ventayol
Moll.Torreta
AUTOBUSOS
Oficines
BOMBERS
Inca
Urgències
BUTÀ
Factoria. Alcanada, s/n
Suministres. Médico Reynés, 3
COL·LEGIS
Porta d'es MoII. Plaça Carles V, s/n
Norai. Les Balears, 25 (Port)
Albufera (Port), Mossen A. M. Alcover
Germanes Agustines. Urb. Ca Na Ferrera
Institut
CASADECULTURAC/Hostal,11-12
Biblioteca i SaIa d'estudis (Port)

C/.TeodorCanet,11-A
CORREUS

•971 546667
971548811
971548174
971547601
971 547362
971 547476

010
971546515
971546163
971 547291
971 547291
971 548596

971547311
971 547004
971891593
971891595
971 547903
971 545395
971 546423
971 547799
971 892597
971892615
971545303

•971 545078
092

•971546313

971545410

971 547929
971548167

971545696

971 500080
085

. 971 545256

.971545191

, 971545367
. 971 547651
. 971 546332
. 971 545843
. 971 548600
. 971 547902

. 971 897040

. 971 545440

GAS Y ELECTRICIDAD
El Murterar 971 890301
Averías (Inca) 971 880077
GUARDIACIVIL
Alcúdia. Castellet, 20 971 545149
Port. EoI, 8 971 545295
PARRÒQUIES
SantJaume (Alcúdia) Rectoria, 2 971 548665
Ntra. Sra. del Carme (Port), Hosteleria 971 545547
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 971892187
PARADES:
Alcúdia. Ps. LaVictòria 971 545653
Ps. Marítim 971 545797
CiutatBlanca 971 890015
Servialsa Estado de Servei, obert 24 hores 971 548670

URGENCIESSERVEISSANITARIS 061

AMBULÀNCIES
Creu Roja 971 545421
Ambulàncies Insulars 971 204111
APOTECARIES
A. Pujadas. Plaça Constitució, 17 971 548172
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
Casadel Mar. Ciutadella, s/n 971 545968
Creu Roja (Portd'Alcúdia) C/Mn. Alcover 971 545421
Dispensari Municipal. Bastió de Sant Ferran s/n 971 546371
URGÈNCIES NOCTURNES 971 546371
SEGURETATSOCIAL
Inca:
Ambulatori. Mestre Torrandell s/n 971 502850
Anàlisis clíniques i radiologia 971 504601
lnsalud 971503882
I.N.S.S 971 500146
Ciutat:
Ambulatori del Carme. Carme,18 971 726224
Hospital Son Dureta. Andrea Doria, 55 971175000
Hospital Provincial. Plaça de l'Hospital, 3 971 723800
INSALUD.ReinaEsclaramonda 971175600
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DISTRIBUIDOR
EXCLUSIVO

ZONA NORTE
MALLORCA

a i re a c o n d i c i o n a d o

CONSTRUCCIONES Y
PROMOCIONES ALCUDIAs.L.

CONSTRUCCIÓN EN GENERAL
REHABILITACIÓN DE FACHADAS

Y EXCAVACIONES
TeIf. MóvIl 908 53 78 75

ELÉCTRICA ALCUDIAs.L.
INSTALACIONES Y MONTAJES
ELÉCTRICOS DE SEGURIDAD

Y CONTRA INCENDIOS,
REPARACIONES

Urgencias 908 63 07 34
24 Horas Domingos y festivos

LlMILAR ELECTRAL

TELEFONÍA MÓVIL,
ELECTRODOMÉSTICOS,

TV, HIFI, VIDEO,
AIRE ACONDICIONADO

C
FERRERS DALCUDIAs.L.

FUSTERIA D'ALUMINI, FERRERIA
ACER INOXIDABLE i NÀUTICA

Taller: C/. Jaume II, 6 - 20
TeI. 971 54 94 29

TeI. Movil. FERRERS 909 65 92 19
TeI. Móvil ALUMINIS 989 90 42 65

*«•

PROMOCION DE VIVIENDAS
CONSTRUCCIÓN
Y PROMOCION
DE VIVIENDAS

SERVICIOS DE ALCUDIAs.L.

INSTALACIONES
Y REPARACIONES

SANITARIAS
Urgencias. 908 53 89 00

24 Horas Domingos y festivos

RASA SU
DISPOSICIÓN

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




