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Les rondalles
envaïren AlcÚdÍa

El rei en Jaume, Pamo de so na Moixa, na Maria
Enganxa... una gentada i un bon temps acompanyaren
enguany aquests i d'altres caparrots, que encalçaren els
infants, dansaren davant d'ells i els tiraren farina.
Són l'estol del rei en Jaume, sens dubte els millors per
a fer bulla dins Ia Fira d'Alcúdia.

esta de Santa Anna imatges de Ia Fira XX anys de Sarau Alcudlenc
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rLa redacció d'aquesta revista vol
|rnanifestar que només expressen Ia

Si va opinió !Viiit(iiial i i í : , ;n h k>s
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!.! :or::m>r ii J::->ide llibertat
;;a;expressio miflancant Ia revista.

El futur d'Alcudia ha de ser
fruít d'una bona reflexió

Només férem començar el mes d'octubre, ¡ ¡a poguérem veure un poble
- el nostre - ple de gent pertot arreu. L'ocasió ben bé s'ho mereixia; Ia
Fíra d'Alcúdia celebrava el X aniversari, i l'edició d'enguany, que ha

tengut més èxit que mai, ens pot servir d'inici per a aquesta editorial. Què té
Alcúdia perquè pugui esdevenir, de cada dia més, un punt de referència en Ia
zona nord de Mallorca?, Què fa que sigui tan especial?, Com així s'hi poden
organitzar actes multitudinaris que són tan ben rebuts i tenen tanta acollida?... i
així podríem fer cenf preguntes més, tanmateix per arribar a una resposta
semblant per a totes: Alcúdia és com és gràcies a Ia seva gent, que té un esperit
de col·laborar perquè Ia seva ciutat sigui coneguda, perquè és gent que estima
el seu poble, i el vol donar a conèixer.

Ara bé, també els altres pobles tenen gent així. Idò on rau Ia clau del secret?
Creim queen /adiversitatdegenfa/cud/enca. Commésgenthihaa un lloc, més
diversa i plural és, i això permet una fluïdesa en tots els àmbits i accions. Sentim,
emperò, cada dia en els mitjans de comunicació, el debat sobre el preocupant
creixement de població a les Illes, i concretament a Alcúdia, on l'augment
demogràfic produeix el l'embós dels serveis municipals i redueix Ia qualitat de
vida.

Afortunadament l'Ajuntament d'Alcúdia ha reaccionat prest; per una part els
tres partits que formen l'equip de govern coincideixen en Ia necessitat de
desclassificar els terrenys urbanitzables no desenvolupats - tot i que no es posen
d'acord en les dates per començar el procés. Per altra banda, el PIa Estratègic
2020, que està actualment realitzant enquestes entre els alcudiencs, marcarà les
línies d'actuació que s'haurien de seguir d'ara endavant pel bé del nostre
municipi, bàsicament des del punt de vista social-econòmic.

Finalment, Ia propera ¡ornada de Futur-Alcúdia, que ja fa un bon grapat
d'anys que es duu a terme, també és una bona ocasió per parlar sobre qui som
i com volem ésser. Només de Ia reflexió i el diàleg entre tots els sectors (socials,
polítics, econòmics, culturals...), pot sortir un debat seriós, rigorós, i amb
expectatives de viabilitat.

Per això és ben hora que el comencem, a aquest debat, perquè sigui un
procés de reflexió on decidim què volem que sia de nosaltres mateixos, on
planegem el nostre futur (fins allà on poguem; Ia resta - ja ho sabem - depèn de
l'atzar).

Fotografìa de portada: l'estol del Rei en Jaume a Ia plaça de Ia SaIa, acompanyats d'una
gentada amb ganes defesta (fotos de Mateu Ferrer).

Panadería
Pastelería

Fábrica y oficina:
Jaime II

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

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

ALCUDIA - Mallorca

Colonya
Caixa PoUença

Oficina ALCÚDIA
C/. d'Es MoII, 27

TeI. 54 55 31

Oficina PORT D'ALCÚDIA
C/. CapitàCortés, 18

TeI. 54 76 60

Cases de s^§

Son Sant Martí
BODAS, BANQUETES

YCOMUNIONES
LOCALES CLIMATIZADOS

CONGRESOS

Ctra. Muro - Ca'n Picafort, Km.8
TeI. 53 74 50 - Apdo. núm 2

MURO (Mallorca)
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INFORMACIÓ

La festa de Santa Anna a Alcúdia, ben
consolidada

EIs amants dels cavalls es reuniren a Can Regrau dia 20 de setembre

Pau Fuster

Dia 20 de setembre una gentada es va
reunir a Ia finca Can Regrau (darrera el
cementen) per celebrar Ia festa de Santa
Anna, patrocinada per l'Àrea de Cultura de
l'Ajuntament d'Alcúdia i organitzada per
l'Associaciód'alcudiencsamicsdelcavalli
de Ia festa.

A les 1 1 començaren les corregudes de
cavalls, en distintes modalitats, així com
proves d'exhibició de ponis, ases, cavalls de
feina, trotcavalcant, cavalls mesclats, al trot
enganxat...Tainbe hi va haver corregudes

missa a l'oratori de Santa Anna, celebrada
perl'anticrectord'Alcudia,Mn.FelipGuasp.

Nova associació
L'associació d'alcudiencs amics del ca-

vall i Ia festa és una associació que, segons
ens manifestà un dels seus integrants, Joan
Llompart, tendrà Ia finalitat de reunir a tots
els afeccionats al món del cavall d'Alcúdia.
De moment han organitzat aquestes carre-
res d'enguany, i també es responsabilitza-
ren d'organitzar el món animal, a Ia Fira
d'Alcúdia, a Ia finca de sa Pilota.

EIs organitzadors estaven molt contents
perquè passaven pena que hi vengués poca
gent, però Ia finca de Can Regrau va estar
plena de gom a gom. Això, ajudat del bon
temps, feren d'aquell dia una bona festa. •

per a cavalls i genets locals.
Les carreres de cavalls per Ia festa de

Santa Anna tenen una llarga tradició cente-
nària, i ara, gràcies als organitzadors, és una
festa que s'ha recuperat i de cada any va

millor. Enguany es varen repartir més de
150.000 pts en premis, i tots els participants
varen rebre medalles i vergues pels seus
cavalls.

El capvespre hi va haver, a les sis, una

RIAUTO
COLABORADOR OFICIAL DE MEDIAUTO, S.A.

® TOYOTA
Csfe

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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COL·LABORACO

Festivitat a l'oratori extramurs
La capella de Santa Anna, ubicada en l'antic

camí de Santa Margalida, és una de lesjoies més
preuades pel seu estil i antigor, a més a més de Ia
seva incidència tenguda durant Ia seva història en
Ia vida -no només religiosa, sinó també social i
festiva- del nostre poble.

Es gratificant, encara que sols sia de corregu-
da, recordar Ia seva història que s'inicia el segle
Xin, amb Ia seva construcció gràcies a 1 ' anhel del

venerable Diego Español (ignor si almanco s'ha tengut l'atenció de
dedicar-li un carrer).

Es, per tant, una església que pertany a les anomenades de Ia
repoblació, queja des del principi fou lloc d'intensa religiositat, fet
que motivà Ia fundació d'una capellania en el s. XVII per Ia noble
Sra. Dona Aina Maria Custurer.

Entre les nombroses celebracions cal destacar, el vuit de setem-
bre, Ia festa de Ia Nativitat de Maria, anomenada popularment "de Ia
Mare de Déu de Santa Anna". PeI seu manteniment i per enaltir-la
més, Dona Maria Solivaret funda, en el segle XVIII, una pia
Fundació.

EIs nostres majors recorden que, fa devers cinquanta anys, era
una festa molt esperada per tots -fins i tot per habitants de pobles del
voltant- tant pel seu esplendor religiós com festiu.

CaI destacar el patrocini de Ia família de Can Costa, sobretot de
Dona Catalina i el seu preclar germà Mn. Miquel, que es feren càrrec,
l'any 1923, de les despeses que causà Ia celebració.

La decadència progressiva de l'esmentada commemoració co-
incideix amb el defalliment de Ia seva patrocinadora i el procés
postconciliarde l'Església.

Malgrat aquests darrers anys Ia Parròquia i l'Ajuntament han
intentat el seu reviscolament, això no ha aconseguit -ni molt manco-
la incidència festiva que abans tenia.

La celebració d'enguany s'ha traslladat al tercer diumenge de
seternbre, per facilitar el pas de Ia Volta ciclista a Espanya. L'Ajun-
tament, que secularment sempre ha col·laborat en aquesta festa, va
patrocinar els premis de les tradicionals corregudes de cavalls,
organitzades per l'Associació d'alcudiencs amics deI cavall i de Ia
festa.

El capvespre, a les sis, a l'oratori ben endiumenjat pels membres
de Ia Comissió parroquial d'Economia, hi va haver Ia celebració de

l'EucaristiapresididaperMn.FelipGuasp,quefouestimatrectorde
Ia nostra Parròquia. La celebració va ser animosament participada
pels assistents, que a dir ver no foren molts.

S'haurien d'emprar més mitjans perquè aquesta joia de pedra,
daurada pel temps i santificada pels nostres avantpassats, fos més
coneguda, tant per Ia seva arquitectura com per Ia seva incidència en Ia
nostra història, a més a més d'assegurar Ia seva bella conservació. •

Nota: les dades històriques procedeixen de l'obra de D. Bartomeu
Serra Martí, Oratori de Santa Aina.

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

FM 94.7
Emissora Municipal d'Alcúdia

•Fruites-
Ca'n Biniaco

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

REPABTO DUmiO
Supermercados
Restaurantes

Cafeterias
Hoteles
ALMACEN

Ctra. Sta. Margarita, Km. 3
FRUTERLA. - Venta al DetaUe
Paseo Colon, 59 • Can Picafort
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INFORMACIÓ

La Fira d'Alcúdia, tot un esdeveniment
La pluja va posar punt í final a tres díes de festa

FERNANDEZ

D'ençà que divendres
dia 2 d'octubre, a l'hora-
baixa, es va inaugurar Ia
fira de mostresd'Alcúdia,
començaren tres dies de
festa i bulla. Hi va haver
un parell d'exposicions i
una gimcana organitzada
per Ia biblioteca Can Tor-

ró. Una d'aquestes exposicions va ser Ia de
brodats dels alumnes de Ia Tardor cultural,
al Casal de cultura. Aquell mateix dia TeIe-
visiód'Alcúdiavaemetreperprimeravega-
da els tres dies de tira des del seu expositor.
També Alcúdia Ràdio va emetre des del
passeig de Ia Mare de Déu de Ia Victòria, i Ia
seva presència es va notar perquè hi havia
altaveus escampats per tot el recinte firal.
No hem d'oblidar Ia revistad'Alcúdia, que,
tot i no tenir expositor, va ser present pertot on va poder.

El vespre de divendres va ser especial sobretot per Ia ballada
popular, perquè el grup Sarau Alcudienc celebrava el seu XX

Inauguració de l'exposició í/c brodats dels alumnes de Ia Tardor Cultural

aniversari. Molts de grups de ball popular varen voler acompanyar
els amics alcudiencs, en una ballada que va durar fins devers Ia una
i mitja de Ia nit . Una mica de brusca va amenaçar l'acte, però no va
ser res més que un ensurt.

L'endemà dissabte va començar amb un bon sol, i hi ha haver
diversos actes per destacar: Ia tradicional festa infantil amb el grup
de caparrots "S'estol del rei en Jaume", amb l'acompanyament
musical dels xeremiers d'Alcúdia, que varen fer fer molta de bulla
als petits; Ia tómbola a benefici de les obres de rehabilitació de
rermitadelaVictoria,organitzadaperrObreria;laImaratopopular
d'aeròbic; Ia bona acollida de Ia III mostra de cuina de casa i el
concert del mític Lou Reed, a Ia plaça de toros.

El diumenge dia 3, dia central de Ia tira, Alcúdia es va omplir de
gom a gom. El dematí va ser especialment visitada Ia finca de sa
Pilota, ambl'exposició de bestiar i aus exòtiques, totes dues moltben
organitzades.Ales 10,30hihahaver,alamateixafinca,elIIconcurs
de doma vaquera, i un poc més tard, a les 12,30 h hi va haver un
carrousel de doma menorquina.

A les 11 del dematíel batle Miquel Ramis va rebre les autoritats,
entre les quals hi havia el president del Govern, Jaume Matas, el
president del Parlament, Joan Huguet, el conseller Joan Josep
Cardona, i els batles de sa Pobla, Búger, Santa Margalida i Pollença.
La banda de música i els xeremiers els varen acompanyarpel recinte.

Finalment Ia pluja, que cada any compareix,enguany tampoc va
deixar de venir i, encara que es va haver de suspendre el concert de
rock amb els grups alcudiencs, en general tot va anar bé, fet que
permet assegurar que Ia fira és un esdeveniment consolidat. •

Tradicionalfesta infantil amb
els caparrots
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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.).

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:Concesionario Oficial: iJEmr* wmm
AUTOVENTA MANACOR, S.L. *»««*

Fusters, solar43. PoI. lnd. Manacor. TeI. 84 34 00. MANACOR

RED DE AGENTES:J7VC4: HNOS. RUJULA. TEL. 50 56 15. POLLENCA. JOSE FRONTERA. TeI. 53 06 98. STA. MARGALIDA:
MOREY-ROSSELLO. TeI. 52 36 70. SA POBLA. CLADERA-RIGO. TeI. 86 21 56. SINEU: MARTIN FERRIOL. TeI. 52 07 91

LIDERES EN INSTALACIONES

mas
de

deEXPOSICION;;

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

Maquinaria de hostelería y frío
comercial. Aire acondicionado.
Registradoras y terminales punto de
venta. 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.

anos
de servicio

en el
Norte de
Mallorca
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REPORTATGE

La Fira'98 en imatges
L'èxit de públic n'assegura Ia seva continuïtat

Deu anys de fira han estat una bona fita aconseguida i coronada enguany els dies 2, 3 i 4 d'octubre. L'estol del rei en Jaume, Ia mostra
de cuina i artesania, el concert de Lou Reed o l'exhibició d'animals a Ia finca de sa Pilota foren algunes de les activitats amb més èxit de públic.

Seria de més repetir tots els actes que es feren, perquè tots els alcudiencs participaren, en major o menor grau, d'aquesta desena edició;
és per això que vos oferim aquest reportatge gràfic, amb fotografies de Pau Fuster, perquè recordeu Ia Firad'enguany. Així mateix demanam
disculpes per no poder publicar fotografies de tots els actes, no només per Ia manca d'espai, sinó perquè ens fou impossible ésser pertot.

Moment de Ia inauguració de Ia Fira d'enguany

L'exhibició de cavalls menorquins, una de les atraccions més espectaculars

Qui més qui manco va poder tastar un parell
de bunyols

8 • revista d'alcúdia • octubre'98



Catalina Ferrer, amb dues alumnes de l'escola de
brodats del Port d'Alcúdia

Alumnes del Col·legi Porta des MoIl

EIs polítics passejaren amunt i avall. A l'esquerra pareix que xerren amb dos lloros, i a Ia dreta xerren xiu xiu. Qui sap les coses que se
degueren contar!

octubre'98 • revista d'alcúdia • 9



COL·LABORACIÓ

L'homenatge dels xeremiers
D'ençà que era ben

petit vaig sentir curolles
periodístiques, i per això
fa molts d'anys que estic
en el món de Ia premsa
local, i per això mateix
també vaig acceptar de
dirigir Ia Revista d'Al-
cúdia, perquè vaig pensar

que m'oferiria una oportunitat més per co-
neixerunpoblediferentalmeu,afid'apren-
dre altres maneres deper-
cebre el món - el petit
món de 1 ' illadeMallorca,
en aquest cas - i cada mes
que passa més veig que
no anava errat: Alcúdia
és un món petit dins el
petit univers mallorquí.
Alcúdia és un ens propi,
que batega, viu i s'aixeca
cada dia obert a un ven-
tall de cultures diferents,
però que cada dia passe-
gen per uns mateixos car-
rers empedrats, o es tor-
ren sota un mateix SoI a
Ia platja del MoIl, un es-
cenari on es poden con-
templar escenes úniques.

Fa només un parel 1 de mesos que he fet de
Ia ciutat emmurallada un altre dels meus
caus, i j a he m ' he trobat amb escenes que des
del punt de vista de qualcú que, com a mi, Ii
agradi l'observació de les coses, no poden
passar desapercebudes.

Quan parl d'escenes em referesc a mo-
ments, a imatges concretes, que potser mol-
ta de gent no sap veure perquè no hi para
esment, però que un cop percebudes i ana-
litzades, resulten d' unagran bellesa. I no em
referesc a escenes de grans esdeveniments
com els focs d'artifici de les festes de Sant
Pere, o el clímax de laTriennal. Parl decoses

més senzilles, no tan vistoses. Record que
un dia d'hivern anava cap a Alcúdia per Ia
carretera de davant el poliesportiu -jo ales-
hores encara no em responsabilitzava de Ia
revista- i sé que era Ia temporada de polèmi-
capel Cap des Pinar. Un poc abans d'arribar
a Ia benzineria, hi havia un cartell de propa-
ganda (d'unes dimensions ben grosses) on
hi havia una fotografia ben vistosa, plena de
verdor, d'un fons paisagístic mallorquí. El
lema-obra i gràciadel Consell deMallorca-

era "Conserva el que estimes. Protegeix el
territori". Idò bé, qualcú havia agafat un
esprai negre i, amb molt d'encert (així ho
crecjo) hi va escriure "Cap des Pinar", \ja
te Ia beuràs, Francina! -vaig pensar. La
ironia era total; Ia pintada, genial.

Quan el dissabte capvespre -l'endemà
era Ia fira- em vaig trobar enmig dels
caparrots de l'estol del rei en Jaume vaig
experimentar com una mena de catarsi col-
lectiva, em vaig fondre amb Ia multitud
alcudienca, amb aquella emoció comparti-
da per petits i grans. Enmig de na Maria
Enganxa, l'amo de so na Moixa o el savi
Ramon Llull, hom es trobava en el món

màgic de les rondalles, de Ia llegenda, de Ia
irrealitat.. .inomésadues passes els turistes
menjaven hamburgueses a qualsevol bar
d'Alcúdia o del Moll.. .la paradoxa és fan-
tàstica, dos móns tan diferents un de l'altre,
a un grapat de passes!.

No sé si qualcú més se' n va témer, però en
el carrer de Ia Roca vaig ser testimoni d'una
feta dels dos xeremiers que vaig trobar plena
d'amor, de tendresa, de bon cor. Una dona
major esperava asseguda en el portal de ca

seva que passàs Ia cer-
cavila amb els
capaiTOts i els infants.
Elsdos xere-miers ana-
ven davantdetot, i quan
Ia dona eIs va veure, Ia
cara Ii va fer una rialla
d'oreIla a orella, tan
grossa era l'alegria de
sentir tocar aquella xe-
remia, tamboret i llabi-
ol,aquellssonsquehan
format part de Ia seva
joventu t . . . I un del
xeremiers,quan se' n va
témer va fer un cop
d'ull al company com
un qui diu "au venga, Ii

tocarem una cançoneta!" I així ho feren,
s'aturaren a dedicar-li una peça, mentre a
darrera, Ia comitiva anava a Ia seva, cantant i
fent bulla. Aquella dona semblava haver
recuperat Ia ingenuïtat d'un infant, i feia
mamballetetes tota contenta.

Quan havia de compaginar Ia revista he
vist totes les fotografies que sortirien de Ia
fira, i no he dubtat que aquesta era Ia meva
foto, aquesta Ia meva impressió de Ia Fira
d'Alcúdia'98, aquesta gesta dels xeremiers
Toni i Miquel, que saberen retre un anònim
homenatge a Ia vellesa, perquè bé saben ells
el llegat musical - i tantes altres coses- que
hem rebut dels nostres avantpassats. •

CLINICAHEDICOESTETICA
DIETÉTICAYNUTRICIÓN

OBESIDAD, CELULlTIS, MESOTERAPIA
TRATAMIENTO VARICES Y ARANAS VASCULARES

(Eliminación por esclerosis)
ENVEJECIMIENTO CUTÁNEO

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

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

Dr. ALBERTO MORANO VENTAYOL

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

Audi

U t O ,sl

Avinguda d'lnca, 54 • TeI. 54 58 72
07400 - ALCUDIA (Mallorca)
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OPNO
El cantant Lou Reed va fer un concert a Ia plaça de toros d'Alcúdia el passat dissabte dia 3 d'octubre. Dues persones que hi anaren ens

parlen de les seves impressions sobre aquest concert i el propi cantant. Són dos punts de vista - així ho creim - en certa manera oposats, però
tots dos ben interessants.

El mítïco Lou Reed en Alcúdia
tíelenSmith

LouReedcerrabasugira 1998enAlcudia
después de tocar en Lisboa, Barcelona, Gra-
nada y varias ciudades en Italia. La plaza de
toros se llenó con las 2.000 personas.

Después de un retraso largo del avión
desde Granada con escala en Barcelona, el
mítico Reed entró en el escenario con los
espectadores ya impacientes, en primer lugar
por haber esperado bastante tiempo fuera
del recinto y en segundo, por no haber visto
el telonero The Silos, todo sin explicación
ninguna de parte de los organizadores. El
concierto en vez de empezar a las 22:00
arrancó sobre las 23:15. Reed presentó los
temas de "PerfectNightLive inLondon ", su
último álbum grabado endirecto en Londres
con su típico estilo sereno, siempre vestido
de negro e hizo vibrar a laplaza, sacudiendo
los recuerdos de los asistentes más veteranos.

LouisButchFirbanknacióenBrooklyn,
Nueva York, el 2 de Marzo de 1942, y luego
cambió a su nombre profesional, Lou Reed.
Fundó el grupo musical legendario The
Velvet Underground conjuntamente con
John Cale en 1965 y empezó con actuaciones
típicas de recién llegados al mundo de Ia
música pero con Ia diferencia de que fueron
respaldadas con grabaciones visuales del
famoso Andy Warhol. Con esta conexión
en 1968 había llegado a su máximo esplen-
dor. La música, un rock duro, dinámico y
fundamentalmente instrumental, dejó a las
vocales en segundo lugar. En 1970, Lou

Reed y Velvet Underground tomaron
caminos separados. Velvet Underground
nunca llegó a Ia cima de las estrellas del
rock, pero sigue con gran influencia y en
1996 fue iniciado en el famoso "Rock and
RoIl Hall of Fame", uno de los galardones
más buscados en esta profesión.

Reed, de joven rebelde y famoso por sus
comentarios incisivos tales como "dejé de
hablarcon los periodistas. Son unaespecie de
sabandijas asquerosas", se hundió, como
muchos otros de su profesión, en el alcohol y
Ia heroína. Fue el candidato número uno para
aparecer en Ia lista de rockeros muertos, pero

HlZO VIBRAR A LA PLAZA,

SACUDIENDO LOS RECUERDOS DE

LOS ASISTENTES MAS VETERANOS

sorprendió a todos y sobrevivió. El mismo
reconoce: "ellos (en referencia a sus críticos
y a gente morbosa) desearon mi sobredosis".
Pero aunque nadie Io hubiera creído, ha
cambiado. Maduro y más tranquilo, ésto se
refleja en su trabajo creativo. Recoge Ia gran
mayoría de su inspiración artística de las
calles de Nueva York, pero el cambio en su
actitud y creatividad en sus letras no es sutil.
Los días de historias de heroína y otros
problemas han terminado, y ahora brinda por
el amor verdadero y otras delicias
sentimentales. Se ha transformado en una
imagen totalmente limpia. El San Francisco
Eram;nerenMarzode 1996decia: "elpatrón
de los yanquis y otros marginados por Ia

sociedad, en virtud de su propio estilo de vida
poco ortodoxo y el don que posee al
documentarlo a través del canto es, hoy en
día, una máquina tan limpia que incluso ha
dejadodefumar".Sutrabajotieneunaampli-
tud increíble, ha conseguido retener lachispa
creativayactualmenteestáalcanzandonuevas
alturas de popularidad, inspirando a
generaciones de todas las edades. Su canción
masfamosa"WalkontheWildSide",hasido
un éxito de siempre e incluso hay quien dice
que su mejor trabajo aún quedapendiente. Al
lado de otras estrellas del rock parece casi
académico, y dedica mucho de su tiempo a
causas humanitarias, como Amnistía Inter-
nacional. Tiene Ia amistad del presidente
checoslovako Vaclav Havel, quien atribuye
a Reed y Velvet Underground un papel
importante en el desarrollo de Ia revolución
en contra del comunismo inspirando a Ia
gente con su música y letras. En Septiembre
de este año 1998 fue invitado de honor en Ia
Casa Blanca, después de una petición espe-
cial de parte de Havel.

Finalmente, Reed y los demás del grupo
(Fernando Saunders - bajo, Tony 'Thunder"
Smith - bateria y Mike Rathke - 2a guitarra)
correspondieron al público de Alcudia,
tocando con pasión sus canciones como
SweetJane, DirtyBoulevardy ladramática
Vicious, reflejando toda su carrera musical.
Su dicho favorito es "nos veremos por Ia
mañana en Ia calle", donde seguramente ha
vuelto a Ia búsqueda de más letras para sus
canciones callejeras. •

LIMPIEZAS URBANAS
DE MALLORCA, S.A.

OFICINAS:
Ctra. Ca'n Picafort, s/n

TeIs. 52 30 07 - 52 35 92
Fax: 52 36 23

DOMICILIO SOCIAL:
C/. Juan Monjo March, 42

07450 - Sta. Margalida

GESTIÓIMMOBIUAMA

XISCO COMPANY
EXPERTlMMOBlLlARl núm.244

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

Tel./Fax: 989 60 53 00
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&&*

Avd. Juan Mascaró Fornés, 2
(Antes Almacenes Plomer)

CA1N PICAFORT
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OPINIO

Quan en Lou tenia els collons de vellut.••
Francesca Carríó

Quan en Lou encara no era en Lou Reed,
"What goes on (in your mind)" era el que
més importava; i en Lou no es preocupava si
era un "perfect day" (actualitzat) amb fina-
litats benèfiques o per mostrar-se al televi-
sor; aleshores, tots ho sabem (perquè sabem
més coses dels altres que de nosaltres matei-
xos...) en Lou tocava amb The Velvet
Underground, i Ia seva psicodèlia era tan
innovadora i subterrània que xocava amb
les bandes consagrades al gènere: dels
Grateful Dead, na Janis i el seu Holding,
l'avió de Jefersson, tot passant per Country
Joe and the Fish o ara perlaQuicksilver...tots
aquests prenien, com a punt de partida, les
tonalitats del biues;sedaspd qual Ia Velvet
no s'escoIava tan pronunciadament: pre-
nent suport en altres ritmes i melodies, s ' apar-
tava de Ia corrent general del moviment
(musical) elèctric, que cuitava a blanquejar
les arrels dels afro-americans.

Es mal de creure, però hi va haver un
temps que en Lou tenia els collons de vellut.
Es clar que d'això en fa molta d'estona. En
aquell temps ell i Ia seva banda eren els
protegitsden'Andy,in'AndyWarholhavia
fet baixar de les passarel·les a una "femme
fatale" que es deia Nico. Na Nico...hi ha
algú que hagi tingut una mort tan dolça?
PassejavaperEivissaquantinguéunamena
d'atac de cor: caigué sobre el paviment quan
Ia seva bicicleta hagué perdut Ia força de Ia
darrera pedaIetjada. Es gràcies a ella que,
avui, als nostres prestatges hi podem desar
un disc esperançador que es diu Chelsea
girl...

Abans de tot això, però, The Velvet
Underground compartia cartell ara amb els
Crome Syrcus, els Allman Brothers...ara
amb els Mothers of invention o amb els

MotorCity5.Erenelsanysl967-68-69,els
grans anys d'allò que ha acabat anomenant-
se "Ia contracultura"; en Lou era benjove en
aquell temps, amb Ia careta pigada i les
ulleres de sol en tenia prou per estar content
i fer un bon concert de teloner (No crec que
hagués rigut massa si no l'haguessin deixat
tocar, com succeí amb els Silos, perquè Ia
"rock'n'roll star" no volia anar-se'n a dor-
mir masa tard!) Més endavant, per una
qüestió inevitable, en Lou va fer-se grandet
i, per una d'insoluble, amplià una mica el
nom amb què ara el coneixem : es tornà Lou
Reed, signatari dels discos com elBerlin. el
Transformer i qualque Live, discs en què Ii
acceptam qualque mèrit; fins i tot, fa un
parell d'anys aparegué el Magic and Loss i
els qui Ii tenen nostàlgia se n'alegraren, tant
com no els havia de ser possible quan Ia
sobtada, i patètica, reunió de Ia Velvet el
1993.

Però ara, "els temps han canviat". Res-
ten enfora els dies d'Heroin que drogaren a
generacions d'adolescents fins arribar (per
prendre'n el relleu) al malaurat Johny
Thunders i les seves putetes de New York.
En Lou Reed està en forma, té músculs, però
ha perdut les ganes perquè s'ha fet vell, o
s'ha fet vell perquè ha perdut les ganes...A
Barcelona,ja fa un bon grapat d'anys, n'hi
ha que el pogueren veure; és cert que 1 ' havi-
en d ' asseure a una butaca perquè els peus no
lipodiensostenirlasevadrogodependència:
tanmate ix , què bé que bavava el
microtbn...perque tots ho sabem, de Ia des-
gràcia dels creadors sovint l 'únic que se'n
beneficia és el públic. Temps després, en
Lou Reed s'endreçà una mica; una mica
massa, potser, pels qui voldríem conservar
una espurna d'ideal: Ia veritat és que feia
mal als ulls de veure'l fent propaganda per
a les motos Honda; ell, tan subversiu i

marginal al principi, ara se'l veia penjant
d'un cartell 8 per 12 m amb tot Brooklin de
rerafons.

I és que, avui, "Sweet Jane"ja no cola,
o no aferra, en Lou Reed ho sap i per això
l'empra per a començar el seu repertori (tan
enforad'aquella versió en directeaTake no
prisoners !); "I'll be your mirrow" mai va fer
llarg sense na Nico; "Vicious", si beus ai-
gua, ben aviat comença a fer-se avorrida; de
les altres cançons que seguiren no en vull
parlar.

"Això no és culpade l'edat", em deia un
conegut tot fent copes després del concert
(quan en Lou ja dormia), "això és culpa de
les poques ganes"; un conegut que havia
vengut de Granada de veure els noranta
anys d'emoció d'en Compay Segundo, co-
etani del Che que Ii podria contar batalletes
a n'en Fidel.

Quefaremavui,araqueels"dinosauris"
ja no tenen els collons de vellut? Què farem
ara que en Dylan i en Cohen s'han fet tan
avorrits; ara que els Stones ^a fa estona!)
són cadàvers vivents, llangardaixos de pell
estirada ...Haurem d'acontentar-nos amb
dinosauris epilèptics com en Neil Young?...

Hauríem de deixar les "estrelles" dins el
passat, i donarentrada als nous astres...Sort
que hi ha en Will Oldman, els Smog, els
primers discos de Pavement i Sebadoh, els
Yo Ia tengo, en Johnathan Richman i en
TomWaits...i sortquen'hihad'altresi més
que encara sortiran...

Haurem de recordar-ho: "és culpa de les
poques ganes".

Mentrestant, 3000 o 6000 hòsties! •

ABIERTO SABADOS, DOMINGOS YFESTIVOS
DROGUERIA
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sanitario (fontanería)

Todo en bricolage
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INFORMACIÓ

Les escoles d'Alcúdia ja tenen aules
d'informàtica

L'ajuntament va cedir 10 ordinadors a cada col·legi

Mateu ferrer

L'Ajuntament d'Alcúdia ha signat un conveni amb els centres
escolars públics del municipi mitjançant el qual s'ha fet Ia cessió per
part de l'Ajuntament de lOordinadors per cadascuna de les escoles,
ordenadors multimedia, de darrera tec-
nologia, connectats en xarxa. A més a
més també es podran connectar a Internet
de franc el primer any, i s'ha instal·lat a
cada centre una impressora en color.

El conveni es va signar a Ia SaIa el
passat dia 30 de setembre, i hi participaren el Batle, Miquel Ramis,
el regidord'Educació, Xavier Turrado i elsdirectors dels tres centres
escolars: Andrés GiI, del Norai; Bàrbara Rebassa, de Ia Porta des
MoIl, i Ia cap d'estudis de S'Albufera, en representació de Coloma
Terrassa.

El CONVENI SUPOSA UNA INVERSIÓ

GLOBAL DE 4.743.000 PTS, A RAO

D' 1 .58 1 .000 PTS PER ESCOLA

Aquest conveni ha suposat una inversió per part del'Ajuntament
d'1.581.000 pts. per escola, amb un cost total de 4.743.000 pts.

El Batle d'Alcúdia va destacar "Ia importància de dotar als
col·legis amb les eines necessàries per al món d'avui, a fi de formar
els nous ciutadans del demà". El Batle també va dirque es posava en

marxa el programa de formació dels pro-
fessors d'aquestes aules informàtiques.
Per Ia seva banda, Xavier Turrado va
matisar que, "tot i ésser competència de
laConsellertad'Educacióaquestesactu-
acions, l'Ajuntament sempre ha tengut

bona relació amb les escoles del municipi, i per això s'ha fet aquesta
inversió".

D'aquestamaneraelstrescol·legisd'Alcúdiadisposenarad'una
aula d'informàtica moderna i ben preparada. •

Han tornat a començar les
obres del passeig marítim

L'Ajuntament es va reunir amb els comerciants per explicar-los els detalls

MateuFerrer

El Batled'Alcúdia, Miquel Ramis, i els regidors Tomeu Rebassa
i Josep Reinés es varen reunir dilluns dia 27 de setembre amb una
quarantena de comerciants del passeig marítim del Port d'Alcúdia,
a fi d'informar-los dels detalls tècnics de les obres que afecten al
passeig i que han tornat a començardiaprimer d'octubre. Segons ha
expl¡cat a aquesta revista el Tinent de Batle, Bartomeu Rebassa, "les
obres han començat per Ia banda que molesta més poc als comerci-
ants, perquè Ia temporada turística encara no ha acabat".

El projecte contempla una nova ordenació del front marítim, a Ia
primeralíniadelPortd'Alcúdia.L'anypassats'hiferenlesprimeres

actuacions, i aquest hivern es faran les obres més grosses, que
donaran una nova imatge al passeig. Concretament s'hi farà una
passarel·la de fusta, es canviarà el mobil iar i urbà,
l'enllumenat.. .Quant al trànsit, Rebassa va manifestar que hi havia
dues possibilitats: que el passeig fos només per als vianants, o que
s'obrís un parell d'hores als vehicles. Més endavant es prendran les
resolucions en aquest sentit.

El regidor també va dir que els comerciants havien quedat
contentsdel'explicacio,"tenenassumitqueelsafectaraunpoc,pero
saben que a Ia llarga serà molt positiva aquesta reforma". Si tot va bé,
les obres acabaran el mes d'abril. •

FAX EN PAPEL NORMAL
Canon Sistemas de

Oficina
d'Es PIa, SA

Avda. Antonio
Maura, 146-150

07300 - INCA

TeI. 971 50 53 91
Fax 971 50 51 25

par &eotaurmtt
follp &oger

( €1 pucmtero )Tel.891059

JOANA SANDERSON

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

14 • revista d'alcúdia • octubre'98



INFORMACIÓ

La Ministra de Medi Ambient a Alcúdia, en
motiu de IEuroparc 98

Margal/cfaSoc/as

Alcúdia va ser l'escenari de Ia vint-i-cinquena edició de les
jornades dTuroparc, comptant a l'acte d'inauguració amb Ia pre-
sència de Ia ministra de medi ambient, Isabel Tocino. Aquestes
jornades es dugueren a terme al club Pol.lentia, fms el diumenge dia
11 d'octubre. Participaren a lTsuroparc 98 congressistes de 25
països europeus, en aquestes jornades destinades a parlar sobre Ia
situació dels parcs naturals i Ia necessària interacció amb les perso-
nes. El lema de 1 'Europarc 98, unainstitució que acompleix enguany
25 anys, va ser "parcs per a Ia gent, un desafiament per a Ia
conservació dels paisatges a les acaballes del segle".

A lainauguració hi vaésser present a més a més d'Isabel Tocino,
ministra de medi ambient, el president del Govern Balear, Jaume
Matas i el batle d'Alcúdia i conseller de medi ambient, Miquel
Ramis.

La ministra en roda de premsa, va expressar als mitjans de
comunicació, l'augment d'un quaranta per cent Ia inversió del seu
ministeri amb els parcs naturals i Ia incorporació d'un nou parc
natural, el de Sierra Nevada, sumant aixíonzeparc naturals a 1 'estat.

Respectea les illes, i sobre l'aigua, vacomentarqueespodrien
licitar les obres de Sa Costera. El que va confirmar, però, van ser els
doscompromissosassumitsaquest98comson lesduesdessaladores,
Ia de Palma i Ia d'Eivissa.

Prowoción apoyo
a (a f eog&

AHORA POR LA COMPRA
DE SUS CRISTALES

PROGRESIVOS O BIFOCALES
LE REGALAMOS LA MONTURA

Durant Ia inaguració de lTuroparc 98, va intervenir el batle
d'Alcúdia. Donà Ia benvinguda a tots els ponents i expressà Ia
proximitat amb un parc natural com és el de S'Albufera.

També va intevenir a Ia inauguració Hans Bibelrieter, que
presideix Ia federació d Œïuroparc, una institució nascuda 1 'any 1973
i que enguany acompleix els seus vint-i-cinc anys de funcionament.

La ministra de medi ambient, a l'acte d'inauguració va parlar
sobre Ia combinació del respecte de Ia natura i Ia interacció amb les
persones, de cara a un desenvolupament sostenible, referint-se al
lema de l'europarc d'enguany.

El president del Govern Balear, a més de ferun repàs de cadascun
dels parcs naturals existents a les illes, i concretant també amb
l'índex de visitants de s'Albufera, vadonar igualment Ia benvinguda
als representants dels 34 parcs naturals que es donaren cita fins
diumenge al nostre municipi.

En total foren prop de 280 congressistes que participaren en
aquest congrés internacional, una representació dels responsables
de Ia gestió dels parcs naturals europeus, procedents de 25 països.

Entre les activitats que varen realitzar, apart de les reunions i
ponències, es poden destacar distintes visites, com Ia del Parc de
Cabrera, a S'Albufera, i a Formentor. •

Pollentia, 4 • TeI. 54 92 07 • 07400 - ALCUDIA
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REPORTATGE
IMATGES DEL PASSAT

XX anys de ball de bot a Alcúdia
INTRODUCCIÓ
Corrien els anys setan-

ta. L'alliberaciócultural,
tradicional i lingüísticaque
sorgí tot seguit a Ia mort
a&lgeneralíssim, envaítots
els recons de les illes.
Aquell ball nostre, que ha-

via estat prohibit, arreconat i després dis-
fressat per agrupacions depenents de movi-
ments nacionals, que feien amb ell una
mena de coreografia amb prou mal gust, es
veié també alliberat de les urpes de Ia censu-
ra franquista. L'alliberació era palesa i
començaren a sorgir per tot arreu movi-
ments culturals de tota mena, totsafavor i en
pro de Ia recuperació d'una cultura que
havia estat menyspreada i arraconada pel
règim dictatorial que acabava de passar a Ia
història.

L'INICI
Vers l 'any 1978, arreu de Mallorcaja

havien sorgit nombroses escoles de ball
mallorquí, escoles que ensenyaven el ball
que anys enrera havien ballat els nostres
avantpassats i del qual, qualcú amb prou
cura, n'havia estotjat els punts (passos), els
ritmes, Ia música, les cancons...gran part
d'questa exhaustiva recuperació s'agraeix
al floklorista Bartomeu Ensenyat, mort molt
recentment.

Aquest any també va nèixer a Alcúdia
una petita escola de baIl, que sorgí arrel de
Ia delegació de l'Obra Cultural Balear, que
aleshores funcionava al nostrepoble. Foren
nombroses les persones que s'interessaren
per aprendre una tradició tan nostre. EIs
mestres venien de fora poble, recordam ara
al jove pollencí Felip March (que en pau
descansi), un deIs iniciadors del ball a
Alcúdia. DeIs iniciadors del ball d'alesho-
res, podem recordar ara a na Maria Gomila
i els seus fiIl Fèlix i Joan, na Pereta Daniel,
en Joan Simonet, na Maria Ramonell, na
Victòria Aguiló, les dues germanes «Poli-
des», na LIum Barrera, i tants i tants d'altres
quefarien unallistallarguíssima, laqual no
volem seguir per por de deixar-ne cap.

La gent del poble respongué
massivament a l'oferta d'aquestes classes
que es duien a terme, en eIs seus inicis, en el
salóparroquial. Grans i petits volien apren-
dre el ball mallorquí: Ia jota, el bolero.
Nombrosíssimagentpassà per les classes de
ball de bot d'aquells primers anys.

Un bon dia, d'aquella gent que anava a
aprendre de ballar, va sorgir un grup interes-
sat en exhibir allò que havien aprés. Es feren
els vestits a l'ample i sortiren a Ia plaça del
poble. Poc a poc el grup es va anar conso-
lidant.

ALTRES ACTIVITATS
Però a més del grup de ball de bot, de Ia

delegació de l'OCB d'AIcúdia, també sor-
giren altres coses que avui encara perduren.
La primera d'elles fou Ia recuperació de
l'antiga tradició de fer llanternes de melons
i síndries, i es feu mitjançant l'organització
el mateix estiu de l'any 78, de Ia que va ser
Ia primera/eíto de les llanternes. Un any o
dos més tard es va consolidar també el
foguerodeSantAntoni,fetquevacontribuir
en gran mesura a recuperar aquesta festa a
Alcúdia.

CaI esmentar també, que el promotor de
les vetlades internacionals folklòriques que
es venen realitzant des de fa anys durant les
festes de Sant Jaume, també va ser Sarau
Alcudienc. Aquesta organització, que ara
realitza l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament,
encara es fa amb col.laboració del grup.

El grup Sarau Alcudienc, ha fomentat
amb el seus balls i música, Ia cultura popular
del nostre poble, tant a nivell de les Illes com
a l'exterior, mostrant per tot on ha anat a
actuar, el bon saber fer que el caracteritza.

PEREGRINATGE DE LOCALS
EIs assaigs de ball i músicade l'agrupa-

ció, i les classes de ball, durant uns anys es
dugueren a terme a l'antiga escola de nines,
elquearaésMuseuMonogràficdePol.lèntia.
Quan es decidí muntar el museu, les classes
i assaig, durant un llarg temps es varen haver
de fer a Ia plaça de l'església. Més tard,
1 'ajuntament ens cedíun piset dels coneguts
Pisos d'en Ramis, però en haver-hi d'esta-
blir Ia Llar de Ia tercera edat, també varem
haver de desallotjar-lo. Novament estarem
durant un temps sense Iocal, fins que va
arribar l'oportunitat de llogar-ne un situat
vora Ia porta de Sant Sebastià. Amb el canvi
de govern de les passades eleccions, va
arribar el darrer i fins ara definitiu canvi de
lloc d'assaig, que és ara a Ia Fundació
Torrens.

LA MÚSICA
I què en direm, de Ia música? Perquè de

músics també n'hi va haver. Recordam ara

que les primeres guiterres d'aquell temps,
varen ser sonades per na Magdalena Viver,
i en Tòfol Cerdà, recordam també que hi
havia una bandúrria que Ia sonava en José
San Pedro, un llaüd que el sonava n'Amàlia
Estaben, entre d'altres intruments i gent. Per
coses que passen en Ia vida, un bon dia
1 ' Escola de Balls d'Alcúdia va quedar sense
músics, i durant un temps es varen haver de
ferlesactuacionsestiuenquesmitjançantun
aparell reproductor de cintes magnetofòni-
ques. Fou llavors, quan es va decidir que
algunes persones, entre d'elles Ia que subs-
criu aquestescrit, havien de procediral ' apre-
nentatge instrumental per tal de poder dis-
posardemúsicapròpiaienviu. Desd'aquell
moment començàrem a anar acIassesd'ins-
trument a ca un component del desaparegut
Esbart Pollencí. Un dia a Ia setmana ens
desplaçàvem a Pollença. L'anècdota curio-
sa d'aquestes anades a Pollença era que cap
dels aspirants a músics no disposàvem de
carnetdeconduirni de vehicle, i enshi havia
d'acompanyar amb el seu mini morris,
n'Antònia Cladera, que aleshores era bona
balladora del grup. Un any o dos després,
havent adquirit uns coneixements mínims
dels intruments que havíem de fer sonar, els
nous músics de l'escola ens incorporàvem
al grup, passant unes nirviades immenses
havent de sonar en directe sense tenir-ne
encara molta facilitat. Però ens hem desfè-
iem així com podíem i ens ho passàvem
molt bé.

Aquell grup de ball que s'havia format
d'una manera gairebé espontània, poc a poc
va anar adquirint elements que l'enfortiren.
Record ara que el primer equip de so que de
quèes vadisposar, vaserceditgratuïtament
per n'Àngela Garcies. Per aquell temps, en
què el grup no disposava de fons ni ingres-
sos, allò va serun regal beneït. Fou el primer
equip de so que va servir al grup per ampli-
ficar les veus i els intruments.

EL CANVIDE NOM
Be idò, va arribar l'any 1986 i el que

aleshores encara era Escola de Ball de Bot
d'Alcúdia, va tenir l'oportunitat de presen-
tar-se a Ia pre-selecció per a participar al
FestivalMundialdeFolklore. Haviaarribat
el moment de canviar el nom, i presentar-se
amb un nom de grup aíra\snl:SarauAlcudi-
enc, va ser el que es va triar. Un nom que
aleshores va significar una renovació en
l'esperit del grup. El mot Sarau significa
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Foto antiga. EIs inúsics dels inicis de l'escola de balls. Actuació alpasseig de Ia Victòria.

festa, alegria, i així era el grup. Mentre, es
va seguir mantenint l'escola de música i
ball, de Ia qual anaren sortint nous compo-
nents que passaren a engrossar Ia formació.

EL FESTIVAL MUNDIAL I LES
SORTIDES A L'EXTERIOR

El queja eraSarauAlcudienc, va parti-
cipar a Ia selecció del festival i en va ser
seleccionat. Després, a Ia participació al
Festival, el grup aconseguíel segon premi
mundial, un repte mai somniat! I una grata
sorpresa que no s'esperava, perquè no esta-
va contemplada en Ia llista de premis: un
premiespeciaIalaveusolistadelgrup. Com
anecdotad'aquestesdeveniment,recordam
ara Ia lluita que vàrem haver de mantenir
amblapremsapelfetquenovadonarlamés
mínima importància a l'aconseguiment del
segonpremiperpartd'ungrupdeMallorca.
Les pàgines dels diaris i les noticies televi-
sives no feren ressò d'aquest fet, amb Ia
conseqüent decepció perpart nostra. Però el
moment apoteòsic que tots visquérem, ro-
man dins les memòries de cadascú. Gent
que actualment no balla o no sona, que per
diferents motius ho ha hagut de deixar i en
aquells moments hi erapresent, tals com na
Maria Polida, na Maria Vanrell i el seu
germà Antoni, na Maria Llana, i Ia seva
germana Francesca, el seu cosíBernat que
tantes cançons ha cantat al meu costat, na

Joana Poma, na Francesca Rincón, na Mò-
nica Cifre, na Rosa Arroyo, els fills de can
Marxandet, les germanes Cifre...una llarga,
llarguíssima llista de gent que va contribuir
a fer realitat unacosaque aleshores a tots ens
vasemblarunsomni. Unsomnique,comhe
esmentat abans, roman dins les memòries
de tots. Aconseguit amb l'esforç de tots,
però amb Ia indiscutible empenta de
n'Antoni Bibiloni.

Despresd'aquestavictoriaque,malgrat
tot, va suposar per el grup una injecció de
moral i de ganes de seguirfent feina, comen-
çaren a sorgir viatges d'intercanvi (el pri-
mer que es féu va serencara com a Escola de
Ball,ifoualapoblaciodeBocairent(Valen-
cia), amb el grup EIs Cardaors, vers l'any
81, en el qual vàrem anar acompanyats del
grup Música Nostra, atès que encara no es
disposava de grup de música pròpiaj. Des-
prés del Festival del 86,SarauAlcudienc va
emprendre viatge cap a Granada, partici-
pant a el Mayo Musical, de Ia població de
Durcal. El mateix any va viatjar a Múrcia
participant a un festival de Alberca de las
Torres, convidat per el grup El Rento.

L'any 1989, d ins els actes
d'agemanamentd'Alcúdia amb Ia ciutat de
Canet deI Rosselló (a Ia Catalunya nord),
Sarau Alcudienc va anar a participar a les
Jornades Pompeu Fabra, representant
Alcúdiaamb Ia mostra de Ies seves cançons,

ballimúsica. L'any 1991 l'intercanviesva
realitzar al País Basc, convidats a participar
al Festival Villa de Onate. L'any 1992, el
grup viatjà a Menorca, fent un intercanvi
amb el gmçArrels de SantJoan, de Ciuta-
della. L'any 1993,esviatjaaGaliciaambun
intercanvi amb un grup de Ia població de
Xove. Finalment l'any 1998 el grup és con-
vidat a participar a un festival folklòric a Ia
zona de Perpinyà, en representació de les
Illes Balears.

En totes les sortides a l'exterior, així
com a les efectuades a Mallorca, Menorca i
Eivissa, el grup Sarau Alcudienc ha contri-
buït en gran mesura a deixar en bon lloc el
nom d'Alcúdia, deixant un grat record a tots
els llocs on ha actuat.

Des d'aquestes pàgines, on cada mes
intent reflectir una imatge del passat que
hagi estat vinculada a les meves vivències
personals, pens que pertoca ara fer un reco-
neixement a tota aquella gent que en el seu
moment, va con t r ibu i r amb Ia seva
col.laboració al ball o a Ia música, aportant-
hi lasevail.Iusió. Tambe,el reconeixement
que pertoca ala gent que actualment mantén
el grup. Que Ia il.lusió no es perdi, que Ia
meta sigui sempre aconseguir nous horit-
zons. Aconseguir arribar a tothom. Que el
ball de bot segueixi viu dins Ia nostra soci-
etat. I que sigui per moIts d'anys! •
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Futur Alcúdia 98
A hora de tancar aquesta edició es perfilava l'edició nútn. 10 de

lajornadadereflexiósobreelsectorturísticdelmunicipU'anomenat
Futur Alcúdia. Segons 1 'escrit depresentació del batleMiquel Ramis
el Futur Alcúdia pretén servir per mantenir un contacte directe i
continu amb els responsables dels diferents sectors turístics i per
arribar a criteris i unir actuacions per dissenyarl'Alcúdia del futur.

EIs continguts d'aquest Futur-Alcúdia d'enguany, de dia 21
d'octubre a les instal.lacions del Club Pol.lèntia, són els següents:

Obertura a càrrec del batle Miquel Ramis.
Ponència sobre el PIa estratègic Alcúdia 2020, a càrrec d 'Antoni

Serra i Eugeni Aguiló, de Ia Universitat de les Illes Balears.
Ponenciasobre"Diagnostic Estiu98",acarrec d 'Antoni Tarabini,

director de Gadeso.
Taula rodona sobre temes d'actualitat com l'Ecotaxa, Ia llei

General de Turisme, l'Ordenació Urbanística i Turisme Alternatiu
entre d'altres. EIs participants a Ia taula rodona prevists són el
Conseller de turisme José Ma González Ortea, Dr. Iwand, director de
medi ambient del touroperador TUI, Antoni Tarabini, director de
Gadeso,PereCanellas,presidentdelaFederaciohoteleradeMallorca,
i Francesc Antich, Conseller delegat de mediíunbient del CIM.

El Futur Alcúdia acaba amb el lliurament dels distintius
ecoturístics i els certificats de renovació.

Programa de Ia Tardor Cultural 98-99
Durant Ia passada fira d'Alcúdia va sortir al carrer el programa

de Ia Tardor Cultural 98-99 que inclou tots i cadascun dels cursos
formatius, culturals i lúdics que s'oferten per part de l'ajuntament
d'Alcúdia i del Centre d'educació d'adults. A Ia presentació del
programa el regidor de cultura Miquel Ferrer parla sobre Ia impor-
tància de Ia política cultural, de cara a Ia formació personal i al
creixement qualitatiu d'Alcúdia.

Feim un repàs a tota aquesta oferta cultural publicada en un
programa en què el disseny de portada ha estat realitzat per Ramon
Company.

Cursos d'oci i temps lliure
Ceràmica amb Jaume Poma
Pintura i recerques plàstiques amb Jaume Poma
Dibuix artístic amb Josep Maria Alaminos
Quadres tridimensionals, un dels tallers novedosos, amb Maria

Cantallops

Manualitats i artesania.
Brodats a Alcúdia amb Maria Simó
Brodats al MoIl amb Catalina Ferrer
TaIl i confecció amb Victòria Alenyar
Pastorets i figures de fang amb Carme García.
Restauració de Mobles, amb Pau Mir, que s'iniciarà a principis

de l'any que ve.

Temps lliure i Salut
Una nova secció a laTardorcultural que incloul'oferta següent:
Activitats del CIub d'escacs amb José Oneto
Com prevenir el mal d'esquena, amb Francesca Carrió
Iniciació a l'excursionisme, amb Ferran Salom.
Curs d'Enologia, amb Pilar Oliver, un curs que començarà a

principis de l'any que ve.

BaII Popular i BaII de sala
BaIl d'aferrat, amb Antoni Gelabert
Classes de ball de bot i música tradicional (llaüt i guitarró),

organitzat per Sarau alcudienc.

Per a més informació sobre tots aquests cursos de Ia Tardor
Cultural vos podeu posar en contacte amb l'àrea de cultura, carrer
Albellons núm. 2 d'Alcúdia.

Escola Taller de Restauració del Patrimoni
dedicat a Can Fondo.

Dins Ia Tardor Cultural s'oferta Ia possibilitat d'apuntar-se a
l'escola taller de restauració del patrimoni, que dedicarà Ia seva part
pràctica a Ia restauració de Can Castell de Can Fondo.

A partir del mes de novembre Alcúdia serà Ia seu d'una nova
Escola-tallerdeRestauraciodelPatrimoni,resultatdelacol.laboracio
entre ITNEM, el Consell de Mallorca (Fodesma) i l'ajuntament
d'Alcúdia. La gestió de l'escola Ia durà a terme Fodesma i el cost
econòmic l'assumirà lTnem (personal) i l'Ajuntament (material).

L'escola-taller "Can Castell de Can Fondo" té bàsicament tres
objectius:

-Formació dejoves que estiguin sense feina.
-Rehabilitació del Casal de Can Castell de Can Fondo, edifici

emblemàtic del municipi.
-Recuperació de l'ofíci de picapedrer-restaurador.

La durada d'aquesta activitat de l'escola taller és una primera
etapa (sis mesos) de caràcter formatiu per iniciar-se a l'ofíci de
picapedrer-restaurador. En aquesta etapa s'alternarà Ia formació
teòrica amb les pràctiques.

Hi haurà una segona etapa que combinarà el període formatiu
amb l'alternança laboral, dirigida a Ia qualificació i especialització
professional, amb una durada de 18 mesos.

Durant aquest període els alumnes gaudiran d'un contracte
laboral en formació.

El requisit per als alumnes és serjoves d'entre 16 i 23 anys,
Graduat escolar o equivalent.

Per a més informació podeu posar-vos en contacte amb l'Area
de Cultura i Patrimoni al carrer Albellons núm. 2 d'Alcúdia.

CursAuxiliar d'infermeria en geriatria.
Des de l'àrea d'educació s'oferta aquest curs de formació

professional que començarà dia 2 de novembre i que tendrà una
durada de 300 hores. El contingut del curs serà de tècniques
d'organització de Ia documentació i recursos d'una unitat/servei,
comunicació i atenció al pacient, cures bàsiques en geriatria i cures
terapèutiques d'infermeria.

Per a més informació podeu acudir al carrer Albellons núm. 2,
a l'àrea d'educació de l'ajuntament d'Alcúdia.

Cursos de llengua catalana per a adults.
El període d'inscripció està obert fins dia 23 d'octubre a distints

nivells de llengua catalana per a adults.
EIs cursos se duran a terme a 1 'escoIa Porta des MoII i a 1 'Escola

Norai, al Port d'Alcúdia.
EIs nivells que s'oferten són els següents: grup de conversa,

nivell b(elemental catalanoparlants), nivell c(mitja catalanopar-
lants), nivell Al(no catalanoparlants), nivell A2(no catalanopar-
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lants).
Per a més informació també podeu acudir a l'àrea de cultura o al

servei de normalització lingüística de l'ajuntament d'Alcúdia.

Visites Guiades gratuïtes a Pol.lèntia.
Dins el programa de Ia Tardor Cultural hi figura també l'oferta

de visites guiades a Ia ciutat romana de Pol.lèntia, per a tots els
alcudiencs.

Es tracta d'unes visites i explicació de les cases romanes de Sa
Portella, el Teatre Romà i el Museu Monogràfic de Pol.lèntia.

Les visites se fan els següents dissabtes a partirde les 11 h. essent
el punt de trobada les Cases Romanes de Sa Portella. La durada
d'aquestes visites guiades gratuïtes és de 2 hores.

Les visites guiades a les quals hi sou a temps d 'acudir se faran els
dies 31 d'octubre, 14 i 28 de novembre i també els dies 5 i 12 de
desembre.

Activitats del 7è Centenari de Ia Fundació de
Ia ViIa d'Alcúdia.

Aquest mes d 'octubre continuen les activitats programades dins
eI Ciclededicat al Setè Centenari de laFundacióde laVila d'Alcúdia.

Trentaprofessorsieducadorsparticipenaltallerderealitzacióde
1 'Auca de Ia història d'Alcúdia, sota Ia direcció d 'Alba Papini. Es fa
cada dimarts a Ia biblioteca de Can Torró.

Mentrestant, els dies 13 i 14 de novembre tendran lloc les
Primeres Jornades d Tistudis localsd'Alcudia, amb Ia intervenció de
distints ponents que han presentat les seves comunicació a l'àrea de
cultura i que intervendrán en aquestesjornades presentant els seus
estudis sobre el municipi. Serà el pròxim mes de novembre a Ia
biblioteca de Can Torró.

Ocupació hotelera del setembre.
Segons Ia informació de l'àrea de turisme de l'ajuntament

d'Alcúdia 1 'index d'ocupació hotelera del mes de setembre ha estat
del 96,5 percent, un de!s índexs més bons, comparativament, al mes
de setembre dels darrers deu anys.

Pròximaments'oferirà un resum informatiu de les dades recopi-
lades perl'oficina d'informació turística sobre aquest estiu 98.

Renovació del D.N.I.
Durant Ia segona setmana del mes d'octubre s'ha iniciat Ia

renovació del D.N.I, a totes aquelles persones que al seu dia ho
sol.licitaren.

Elsdies 14i 15d'octubreunequipdepoliciaesvatraslladarfms
a Alcúdia per dur a terme els tràmits de Ia renovació del carnet
d'identitat. Aquests dos dies es varen atendre unes 290 persones.

El dia 20 d'octubre s'atenen des del núm. 291 al 436.1 dia21
d'octubre des del núm. 437 fins al darrer. Tots aquests dies l'horari
d'atenció per renovar-se el D.N.I. és de les 9,30 h. a les 12,30 h. a
l'ajuntament d'Alcúdia.

Dia 22 d'octubre l'equip de policia atén les persones que varen
sol.licitar renovar-se el D.N.I al'oficina de participació ciutadana,
al carrer Teodor Canet 1 1 del Port d'Alcúdia.

Inici de les Classes de l'Escola de música
Durant Ia segona setmana del mesd'octubre, després de reunir-

sealumnesiprofessors,hananatcomencantlesclassesd'instruments

musicals, de l'escola municipal de música.
Un dels cursos que encara no començarà és el de llenguatge

musical, solfeig. L'inicid'aquestcursseposposapercomençaments
del mes de novembre.

Per altra banda, durant Ia segona quinzena del mes d'octubre
prosseguirà el procés de selecció de Ia persona que s'encarregarà de
Ia direcció-gerència de l'escola municipal de música. Una vegada
s ̂ agi duitaterme Ia selecció, aprincipis de novembre, s'incorporaria
a aquesta tasca.

Oferta esportiva 98-99 deI Patronat municipal
d'esports.

A començaments del mes d'octubre el regidor d'esports Julià
d'Hèvia presentà el programa de les Activitats esportives que
organitza el Patronat Municipal d 'esports per aquesta temporada98-
99, des del mes d'octubre fins al juny de l'any que ve.

Aquest programa duu per lema enguany "Ia força del'esport és
Ia teva forca...som-hi tots per fer-ho un poc millor!".

El programa va ser repartit a través de Ies escoles públiques del
municipi perdonar a conèixerl'oferta esportiva i lainformació sobre
Ia renovació del carnet de soci del Patronat.

Al Programa hi ha distints apartats:
-Activitats extraescolars intercol.legials.
-Jocs preesportius
-Jocs polisportius intercol.legials.
EscoIcs esportives.
Escola d'atletisme, bàsquet, gimnàstica esportiva,judo, kàrate,

tennis,gimnastica rítmica, futbol-sala i voleibol.
Mateniment físic i aeròbic.
Activitats físico-esportives. Manteniment i preparació física,

aeròbic infantil; aeròbic, steps i tonificació muscular.
Activitats esportives autònomes.
Tennis taula, torneig de futbol-sala, automusculació i Escolada.
Clubs esportius
Atletisme, bàsquet, gimnàstica esportiva, futbol, judo, futbol-

sala, kàrate, voleibol, gimnàstica rítmica i tennis.
Manteniment 3a edat, Gimnàstica correctiva i Ioga.
Activitats tïsicoesportives per a Ia gent gran, el ioga, i Ia

gimnàstica correctiva i de rehabilitació amb atenció a problemes de
columna.

Altres ofertes esportives.
També hi ha altres opcions esportives com Equitació, natació

amb manteniment i curs de natació d 'hivern a partir del mes de gener
del 99.

Escola municipal de vela.
Apartirdel 17d'octubre,cadadiumengea partirlesdeudelmatí

a 1 'Antiga Comandància de Marina en es MoIl VeIl, les personesque
vulguin iniciar-se al món de Ia vela, creuer per adults poden acudir
a aquest punt.

L'objectiu, entre d'altres, és crear una tripulació de creuer,
realitzar cursos puntuals i cursos de formació, a més de donar
assessorament tècnic per als interessats a aquesta activitat.

Abansd'apuntar-se a qualsevol activitat esportiva és recomana-
ble renovar-se el carnet de soci del Patronat.

Per a més informació podeu acudir al Servei dTisports, primer
pis edifici municipal de Ca Ses Monges, al carrer Albellons núm. 2
d'Alcúdia •
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armeGarcia:"hfl'agradaria una
miguismes, on tothom fos ¡gual, i nofoss
beneficiats només els quatre de sempre

Es Ia candidata a batlessa pel PSM a les properes eleccions

MateuFerrer 1 . /j:,,rfí:./¿:;:.,;;,,..:'. ..,. ,.., i ;

Carme García (Alcúdia, 1962), té 36 anys, va estudiar d'Admi-
nistratiu, però no hi ha exercit mai, així és que per a guanyar-se les
sopes fa una cosa que Ii agrada amb molta d'estima i passió (que és
com s' haurien de fer totes les coses): pastorets de betlem. Na Carme
fa 8 anys va descobriraquest art, del qual no hi quedava pràcticament
ningú que s'hi dedicàs, aixíés que ho vaprovar, i Ii varen sortir. Ara
fa quatre anys es va treure el títol de mestra artesana, i a més a més
de fer pastorets durant tot l'any i vendre'ls a fires (sobretot per
Nadal), també fa classes de fang en el marc de laTardor Cultural. Na
Carme és una dona molt activa: fa 8 anys que és a l'APA de l'escola
Portadel MoIl (4 comapresidenta), és al ConsellEscolarMunicipal,
al Consell d'usuaris de Ia biblioteca... Enguany Ia notàrem a faltar
a Ia mostra d'artesania per Ia Fira d'Alcúdia (de Ia qual ella en va ser
rimpulsora),arescolaPortadesMoll.Perparlarsobreaixoimoltes
altres coses, especialment de Ia seva designació per part del seu
partit, eI PSM, com a candidata a Ia batlia, l'hem entrevistada.

Carme, com entrares en el PSM?
D'una manera -després ho he vist així- molt curiosa: fa devers 5

anysjo passejava pel Born de Palma, a Ia Fira deI Llibre, i hi havia
un expositor del PSM. Jo hi vaig agafar un ful l l de propaganda, i el
vaig comparar amb els dels altres partits. El del PSM era l 'unic on
deia que es preocuparia per Ia defensa de Ia cultura popular, i com
que jo ja feia els pastorets, trobava que era fantàstic que un partit
polític es preocupàs per l'artesania mallorquina, així és que vaig
pensar "aquests són els meus". Més tard vaig anar a un parell de
mítings seus, i m'hi vaig afiliar.

A les eleccions del 95 ja vaig ajudar a Ia delegació local
d'Alcúdiaen lacampanya electoral, i d'ença de llavors sempre hi he
participat, i ara m'han triat com a candidata.

El PSM no té actualment representació a l'Ajuntament; com
analitzes Ia vostra trajectòria política a Alcúdia?

Hem tengut representació al'Ajuntament dues vegades, una per
lliure i una altra amb el PSOE. A les eleccions del 95 per només 13

vots no aconseguírem tenir un regidor, i Ia veritat és que això ens va
desmoralitzar. Després d'això només ens reuníem un pic cada mes
però no vàrem emprendre cap activitat de manera seriosa fins que
vérem que l'actual legislatura, amb aquest consistori, enlloc d'anar
cap endavant com més o manco es feia durant l'època esquerrana a
l'Ajuntament d'Alcúdia, reculàvem cap enrere, i vàrem decidir
posar-nos en marxa. Quan Ia Residència per a majors es va fer
hospital privat,jaferem un comunicat en contra: que només hi pugui
anar Ia gent que té una assegurança a un edifici que hem pagat entre
tots...

No tenirrepresentació a laSalaet lleva moltes possibilitats de fer
feina, quasi només pots protestar; ara bé, en el temadel Cap des Pinar
vàrem demostrar que tot i no tenir cap regidor, força sí que en
teníem...

Efectivament el PSM va tenir un paper destacat en Ia
polèmica sobre Ia residència per a alts càrrecs en el Cap des
Pinar. Vos ho esperàveu, aquest resultat?

No, en el principi no. La nostra idea inicial era fer una reunió i
exposar-hi un comunicat, i també crear una plataforma en contra.
Començàrem amb el GOB, les APAs de les escoles d'Alcúdia
(excepte Ia de ca ses monges) i els consells escolars que no tenien res
a perdre amb l 'Ajuntament.. .s 'hi afegiren Esquerra Unida, EIs
Verds.. .però era molt difícil aturar aquest projecte. Hem de pensar
que lluitàvem contra l'Ajuntament, el Govern Balear i el Ministeri
de Defensa,ja me diràs!. Però sorprenentment llavor començà una
mobilitzaciópopular, i ensanimàrem: portaperportaanàrematotes
les cases d'Alcúdia per recollir firmes. Molta de gent no firmava
perquè tenia por a les represàlies: el qui no feia feina a l'ajuntament,
hi tenia un parent, o un amic, o un veïnat.. .Molta de gent ens posava
el DNI i firmava, però tenien por de posar el seu nom. Les terceres
edats, per exemple, o Ia Coral, no varen firmar. Així i tot sabíem que
moltes persones que no firmaven, de cor estaven amb nosaltres.

Des del'Ajuntamentens varen posartotes les traves imaginables
perquè no accedíssim a l'expedient. VuIl des d'aquí donar les
gràcies, en nom del PSM, al regidorMiquel Ferrer (UM), que va ser
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l 'únic que ens va facilitar l'accés.
VoIs dir que realment Ia gent tenia por d'expressar Ia seva

opinió?
Si, i defetjo sédegentqueels varen donarunapassadaperquè

havien firmat. Però així i tot vàrem arreplegar 10.500 firmes vàlides
en només 3 mesos, i això és tot un èxit. Ha estat una de les
manifestacions més contundents d'aquests darrers anys a Alcúdia.
Hem de pensar que Cap des Pinar ens ho prengueren als alcudiencs
fa 60 anys, de manera dictatorial, i només serveix perquè els militars
i les seves famílies hi passin les vacacions. Això, als alcudiencs, no
els agrada gens ni mica.

Gràcies a aquest tema Ia gent ens va començar a prendre una
mica seriosament, i ens han vengut a contar problemes o queixes. El
dia que començaren de bell nou les obres d'AIcudiamar, per posar
un exemple, molta de gent ens va telefonar per veure si féiem
qualque cosa, perquè veuen Ia nostra línia: mirar que tot vagi igual
de bé per a tots, fora amiguismes. A Alcúdia només són quatre els
qui fan i desfan al seu gust, i ens molesten a tots.

Quina és Ia línia del vostre partit?
El PSM és una partit nacionalista, però això no vol dirque només

volguem ésser el partit dels mallorquins, sinó també d'aquells que
vénen de fora i se senten mallorquins, s'integren en Ia nostra cultura
i estimen aquesta terra. Som ecologistes, ens preocupam molt pel
mediambient,itainbedefensamelpetitimitjaempresari(aAlcudia,
per exemple, han desaparegut pràcticament totes les botiguetes).
Defensam Ia cultura popular, i creim que s'ha de potenciar. També
creim en Ia sanitat pública, i no com a Alcúdia, on s'ha potenciat Ia
privada.

Com són les vostres relacions amb l'actual equip de govern?
Amb el PP pèssimes i catastròfiques. El batle no ens ha perdonat

mai -ni ho farà- que hàgim aturat Ia residència. A partir d'aquí

començarenadeteriorar-se les nostres relacions, i fins i tot no només
no ens contesten a cap escrit, sinó que ens volen fer pagar una factura
de 34.000 pts per Ia cessió d'un escenari quan férem un acte
reivindicatiu per demanar el tren fins a Alcúdia. Mai, en casos
similars, ho han fet pagar a cap altre col·lectiu alcudienc, i a nosaltres
sí. Ens posen traves de pertot.

Com així no participares enguany a Ia mostra d'artesania
per Ia fira, en eI col·legi Porta del MoIl?

Durant 7 anys Ia vaig organitzarjo, sense cobrar ni una pesseta.
Només demanava dues coses: un policia i un walkie per si passava
res de nou poder-ho comunicar. Amb el PSOE sempre ho vaig tenir,
peroambelPP,mai.L'anypassat,eldiadelafira,eImigdia,vacaure
una turista de 70 anys i es va rompre l'espatlla. Com que no tenia cap
policia ni cap walkie, Ia vaig haver d'acompanyarjo perquè Ia
curassin.Entreels 20 i 30 minutsque vaig estar fora, com que no vaig
poder deixar ningú al'expositor, me feren net de pastorets, i hi vaig
perdre gènere per valor d'unes 300.000 pts. Concretament va ser un
regidorqu eno em va volerdeixarallòquejo demanava. Si ho hagués
tengut no hauria passat res,iper això enguany no ho vaig voler
organitzar. Se que hi haurà gent que no ho entendrà, però estic ferida.

A més a més, fa vergonya que hàgim de ser els pares els qui
advertesquin que el col·legi Porta del MoIl cau, quan l'Ajuntament
té tècnics que ho haurien de supervisar. Feia estona que I'APA va
avisar del perill d'esbucament d'aquesta escola, i fins ara no s'hi han
posat a adobar-la.

Carme, confies en uns bons resultats electorals?
Jo només deman que Ie poble d'Alcúdia reconegui que hem

intentat aturar una sèrie de desastres que es volien fer -tot i que més
d'un s'ha fet, aixíés que esperam que el poble ens voti. M'agradaria
que l'any 2000 fos una legislatura on el beneficiat fos tot el poble
d'Alcúdia, i no només els quatre de sempre. •

r
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Paseo Colon, 32
07458 CAN PICAFORT
TEL/FAX:971 851827

SE VENDE Can Picafort • Ref 157
Apartamento (planta baja) zona Sport Pins con dos
habitaciones muy grandes, cocina, baño, comedor,
terraza de 50 m2, garaje, amueblado

Precio: 18.000.000 pts.
SE VENDE Can Picafort • Ref 158
Apartamento en zona Sport Pins, planta baja, con
terraza de 60 m2, 1 habitación grande, baño, comedor,
cocina, garaje, lavandería.

Precio: 9.500.000 pts.

SE VENDE Can Picafort • Ref 145
Garaje para coche de unos 3 x 3'5 m2, en calle Méndez
núñez

Precio: 1.300.000 pts.
SE VENDE Can Picafort • Son Bauló • Ref 148
Piso (primer piso) con 4 habitaciones, 2 baños, cocina,
lavanderia, comedor, terraza, garaje, amueblado..

Precio: 18.000.000 pts.

DISPONEMOS DE UNA GRAN SELECCIÓN EN FINCAS RÚSTICAS

P A R A i O S C L I E N T E S

dia v , : ec idores
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OPINIO

La carretera de Ia platja d'Alcúdia: un
abisme aterrador

Bartomeu Uitera$

Fins fa poc, els mallorquins donàvem
per fet que les parts del Món eren dues:
Mallorca i Forademallorca. Però gràcies als
descobriments duits a terme pel conegut
apotecari Sr. Crespí amb el seu equip de
col.laboradors i socis en el context de
l'esforçada lluita que d'ençà que va acabar
Ia carrera estan protagonitzant en pro d'una
millorsalutpública i,sobretot,d'unafarma-
ciapropia,haquedatbenclarqueenrealitat,
a l'altura de Ia Platja d'Alcúdia hi ha una
aterridora carretera que, com un abisme,
xapa de manera inevitable el Món en dues
parts: Partdemar, per un vent i Partdeterra,
perl'altre.

Abans que els Serveis de Ia Conselleria
deSanitattenguessinlagallardiad'arriscar-
se a posarenjoc el poder que, segons creien,
el seu càrrec els conferia, per autoritzar
l'obertura d'una farmàcia a Partdemar al
benefactor Sr. Crespí, els seus habitants es
trobaven davant el dramàtic dilema d'haver
de renunciaralasevasaluto, posantenrisc
lasevavida,anaracercarremeiaPartdeterra,
travessantaquellaterroríficacarreteraatrets
i confusos per Ia verda lluentor fluorescent
que assenyala Ia morada dels vells fenicis
Dracsdelapesseta, sempre, a l'aguait del
dring-dring, emboscats rera els taulells de
les seves apotecaries. Gràcies Sr. Crespíi Sr.
Conseller, sols Déu sap les vides que està-
veusalvant cadadia!.

Don per segur que Ia preocupació del
Sr.Crespíper lasalutpúbl ical 'haviadui ta
demanar insistentment als habitants de
Partdeterra que s'abstenguessin d'acudir a
Ia seva farmàcia, no fos cosa que tenguessin
un de-nou en travessar l'abisme. Es aquest
l'avís que du escrit aquell llençol que va
quedar penjat davant on hi havia Ia vostra
farmàcia i que de Partdeterra, a causa de Ia
intensitat del trànsit, no es pot llegir molt
bé?. M'horroritza pensar en els desastres
que devien passarquan el Sr. Crespíestava
de guàrdia!. Heu comptabilitzat les desgrà-
cies que ocasionàreu als de Partdeterra du-
rantaquellsdies? O,percontra, resuItacert
que les vostres investigacions vos havien
duit també a un remei que trencael malefici
de Ia carretera quan hom Ia travessava per
acudirà comprar a Ia vostra farmàcia?. Si no
ho és, no deixaria de ser un camp de recerca
prou interessantpersi un dialapodeutornar

a obrir.
Podria dir el Sr. Crespí, que cada dia

demostra més els números que sap fer, quin
percentatge dels accidentats a Ia terrorífica
carretera eren habitants de Partdemar i quin
percentatge ho eren de Partdeterra?. PeI que
fa al que us interessa, és evident que uns i
altres compten en munts ben diferents. Sa-
beu quants dels habitants de Partdemar que
han resultat accidentats en l'odissea d'anar
a Partdeterra, comptats a partir de Ia funda-
ció de Pol.lèntia pels romans, ho han estat
precisamentenl'aventuradecercar remeia
apotecaria de Partdeterra?. Heu calculatja
coms' havist afectatl'índexdesinistrabilitat
de Ia carretera per l'obertura de Ia vostra
farmàcia?. I pel seu tancament?. Són estudis
que, perdonar suport a les vostres tesis, vos

MALAURADAMENT AQUEST, SR.

CRESPÍ, NO ES UN MON ON

TOTHOM VAGI CEGAT CERCANT

FARMÀCIES

suggeresc, per si no teniu res a fer i no vos
acabaudedecidir,aposarfarmaciaaCairnari
iavetllarperlasaIutdelscaimariencs,perla
qual,de moment, només hi vetlla Ia Mare de
Déu de Lluc i l'apotecari de Selva dels que
els separen muntanyes, barrancs, torrents i
encletxes i els uneix una tortuosa carretera
de perllarg.

Malauradament, aquest, Sr. Crespí, no
és un món en el que tothom vagi cegat
cercant farmàcies, i també milers d'aven-
turers s'arrisquen cada dia a creuar aquella
monstruositat i van d'una part de món a
l'altra per insignificàncies que no tenen res
a veure amb els apotecaris ni el seu calaix:
Ia mar, Ia platja, el treball diari, amics,
diversions,etc...Esquevos i laConselleria
de Sanitat pensàveu que únicament hom
travessa Ia carretera per anar a ca l'apoteca-
ri?.

Però, gràcies Sr. Crespí, el vostre desin-
teressat gest de posar Ia carretera damunt Ia
taula, és digne de ser agraït tant des de
Partdemar com des de Partdeterra. Potser
arribam a solucionar els seus problemes i
entre tots evitam les desgràcies que hi pas-
sen.

No comprenc com les nostres autoritats,

llevat de l'honrosa excepció de les de Ia
Conselleria de Sanitat, segueixen contem-
plant impertèrrites Ia massacre diària que
documenta el Sr. Crespí i encara no hi han
fet res que l'eviti. Però, encara que postuli
que no hi ha res a fer més que tornar a obrir
Ia seva farmàcia, permeteu-me fer-les-hi
arribar aquests pobres suggeriments:

a) D'una banda, poden seguir l'exem-
pledelaConselleriadeSanitat,iferqueuna
part de món no necessiti definitivament res
de l'altra i:

-dur Ia Mar a Partdeterra, fer-hi una altra
platja i posar-hi "xiringuitos".

-fer muntanyes a Partdemar.
-construir un altre Ajuntament, un altre

Polisportiu i una altra Escola, a Partdemar.
I altres petites obres com aquestes que

ajudarien a equilibrar aquest món.
b) D'una altra, també es pot seguir

l'exemple de Berlín i posar una paret amb
una reixa a cada banda de Ia carretera i
patrulles pel mig: un "Mur de Ia Vergonya"
a l'alcudienca, i que cadascú gaudís del que
hi ha a Ia seva partdemón i Ii quedàs privat
el que hi hagués a l'altre.

c) Com a darrer extrem, i quasi no
m'atrevescasuggerir-ho,tambeaqualcuse
Ii podria ocórrer el disbarat d'instal.lar més
semàfors, més passos zebra, pot ser també
ponts elevats pera vianants o altres merave-
lles tècniques que unissin Partdeterra i
Partdemar i així el Món podria tornar a ser
totu.

Si a causa dels vostres desinteressats
esforços, Sr. Crespí, s'arribàs a unificar el
Món, Ia Humanitat sencera vos estaria
eternament agraïda, però llàstima, vos ma-
teix trobau que dins un món unificat Ia
vostra farmàcia no hi cap, no Ia podríeu
tornar a obrir i no vos quedaria més remei
que seguir el camíd'aquells benefactors als
qui Ia Humanitat mai no ha agraït prou els
seus sacrificis. Quedi ben cIar que el que
subscriu, sí.

No sé si trobareu que Ia darrera proposta
no gaudeix del nivell científic necessari per
aserconsideradaen el contextde les vostres
tesis.Realments'hiadaptenmillorlesaltres
dues.

Altre cop, Gràcies Sr. Crespí, per haver-
nos obert els ulls. •
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MILLOR QUE
ALGUNES OFERTES••••

SEMPRE
PREUS BAIXOS

Ara existeix una forma millor d'estalviar que algunes
ofertes, I1SPB de MERCADONA:

TOTS ELS PRODUCTES
SEMPRE A PREUS BAIXOS

MERCADONA
SUPERMERCATS DE CONFIANÇA

C/ Pollentia - ALCUDIA
OBERTURA DIJOUS 8 D1OGTUBRE
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OPINIO

Réplica a Ia editorial de esta revista
del mes de septiembre

EMSA; Ajuntament d'Mcúdia.

En el último número de Ia Revista
d'Alcúdia se habla de problemas sanitarios
y se exponen tres ejemplos "ben
representatius" del estado de salubridad de
nuestro municipio.

El autor hace una serie de afirmaciones,
que son deducciones de alguna "informa-
ción" que parece poseer, y de actuaciones,
según afirma también el autor, hay que
suponer que contrastadas.

En el primero de los tres ejemplos, se
dice que Ia depuradora de Alcudia "no pot
solventar tots els problemes que es deriven
de les aigiies residuaIs" que "molta matèria
fecal no ha pogut ésser tractada per Ia
depuradora" i que "el demati de prestdevers
les 7 o les 8 tots els excrements han anat cap
a Ia platja a través d'una manguera".

Se han hecho pues tres tajantes afirma-
ciones:

a) Incapacidad de Ia planta para tratar
las aguas residuales.

b) Hay agua residual que no se ha tra-
tado.

c) Por las mañanas se vierte a Ia playa.

Tres afirmaciones que van relacionadas
entre sí, y una es consecuencia de otra.

Para información de Ios lectores, debe
decirse que Ia depuradora de Alcudia puede
recibir 18.000 m3/día. Lo máximo que se ha
contabilizado han sido de 15.000 m3 en un
día. Este año se está procediendo a Ia am-
pliación de las instalaciones y este mes de
septiembre se ha iniciado laconstrucción de
una nueva estación impulsora, con objeto de
absorber los crecimientos de lared de alcan-
tarillado, que se va extendiendo a las zonas
donde actualmente aún no está construida

(Lago Esperanza, Ctra. de Ia Puebla).
Pero volviendo al asunto de Ia editorial,

probablemente el autor piensa que, puesto
que porlas mañanas, "devers les 7 del matf',
el personal de Ia depuradora extiende una
manguera desde Ia planta hasta Ia playa
(unos 2 km. aproximadamente), vacía el
exceso de material que no puede tratar Ia
depuradora (esas horas son precisamente
las de menor caudal en todo el día), y recoge
Ia manguera a las 8 horas, para que nadie se
de cuenta, deduce, lógicamente, que mucha
materia fecal no ha podido ser tratada por Ia
depuradora, y ésta no puede solventar los
problemas de las aguas residuales.

Lafalaciaenestecasoesquelamangue-
ra, que se podía ver en Ia playa (hecho
cierto) no vertía aguas residuales. La man-
guera que vertía agua sucia sobre Ia arena de
Ia playa era procedente de Ia excavación de
una obra de un edificio de apartamentos, en
Ia calle Minerva, junto a Ia playa, y que, el
personal de Ia obra, al llegar cada día a ésta,
vaciaba el agua que se había acumulado
durante Ia noche en dicha excavación, que
como puede imaginarse por su ubicación,
estaba asentada en terreno arenoso, y Ie
ocurríani másni menosloqueocurrecuan-
do hacemos un agujero en Ia arena de Ia
playa se llena de agua al cabo de un tiempo.
Exactamente eso es Io que ocurrió: después
de Ia inactividad de Ia noche, para continuar
con sus trabajos, los operarios vaciaban el
agua acumulada en el foso. (No está de más
comentarquelosserviciosmunicipalesacu-
dieron al lugarde los hechos, levantaron las
actas correspondientes y se produjo el paro
de obra consecuente).

Por tanto, falsa Ia afirmación de vertido
a Ia playa a través de una manguera, y

erróneas las consecuencias extraídas de este
hecho.

En Io que respecta al segundo ejemplo,
es cierto que, con relativa frecuencia, apare-
cen contenedores en los canales de los la-
gos, y también es cierto, como afirma Ia
editorial que, al día siguiente se retiran los
residuos por parte de los servicios munici-
pales.

En el tercer ejemplo, de Ia aparición de
peces muertos en los lagos, de fecha recien-
tes, cabe decir que se han encontrado en
zonas concretas.

Investigadas las posibles causas, ade-
más de localizar alguna vivienda aún no
conectada a Ia red de alcantarillado, y no
disponer de fosa séptica impermeabilizada,
que ha provocado el vertido de aguas
residuales a los lagos, aunque en cantidades
insuficientes para provocar mortandad en
los peces, se comprobó que Ia cantidad de
oxígeno del agua estaba a unos niveles más
bajos de Io habitual, motivado probable-
mente, por Ia nula aportación de agua de
lluvia, (como es conocido, hemos pasado el
verano más seco de los últimos años), aún
disponiendo de tres bombas que impulsan y
trasiegan el agua, de 40.000, 60.000 y
200.000 litros^iora, al objeto de mantener
los niveles en condiciones normales, desde
principio de verano.

Para finalizar, y por Io que respecta a Ia
intoxicación de un restaurant del Port, nos
parece tan inoportuno el inciso que mencio-
na Ia vinculación de un político que no
merece más comentario. •

^&oMofawfaa< <yf£a4¿¿fomo¿ SiUeu<toaj ^stf.
Armadores y consignatarios de buques

SERViciO, CONTENEdORES y qRUpAJE ' PENÍNSuU ' MklloRCA

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

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

TELEGRAMAS: SOLCA
TELEX: 68784 SOC-E
TELEFAX: 54 73 56
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C/. DE LA MAR, 5 • 07410 PTO. ALCUDIA
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e-mail: telecoml@telecom-service.com
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OPINIO

Un poc de tot
|PSM,agrupac/od'A/cud/a

Durant aquest estiu passat, l'agrupació del PSM-Entesa Nacio-
nalistad'Alcúdia no ha romangut inactiva i ha seguit expectant i fent
oposició, en Ia mesura dels seus mitjans i des d'una necessària i
justificada visió crítica, a Ia gestió del nostre govern municipal.
Prova d'això ho són els comunicats de premsa remesos i publicats
als nostres periòdics. A títol d'exemple, i també a títol informatiu
pels nostres lectors de "Revista d'Alcúdia", exposarem resumida-
ment -malgrat no tan resumidament com als nostres esmentats
periòdics- el tema i contingut d'alguns d'aquests comunicats:

Per començar, el dia 13 del passat mes d'agost el PSM va remetre
un comunicat on informava que l'Ajuntament d'Alcúdia Ii presentà
una factura per Ia cessió d'infraestructura en un acte celebrat a Ia
plaça de Cas Vicari per impulsar el transport públic. En aquesta
factura l'Ajuntament reclama al PSM el pagament de 34.118 pts.
pels treballs realitzats en Ia col·locació de cadires i d'un cadafelI, en
motiu de Ia celebració, el dia 17 de juliol, d'un acte a favor de
l'arribada del tren a Alcúdia. El Secretari d'Organització del PSM,
Joan Antoni Salas, va declarar sobre aquest fet que "ens ha sorprès
molt aquesta factura, donat que mai cap ajuntament ens havia cobrat
aquests tipus de serveis, fos del color polític que fos, i molt manco
si ceIebram un acte on les nostres reinvindicacions són favorables al
poble d'Alcúdia". L'Ajuntament d'Alcúdia, quan va donar el per-
mís al PSM, ja assenyalà que aquest s'hauria de fer càrrec de les
despeses en cas d'haver de fer hores extraordinàries Ia brigada
municipal. Però com que Ia sol·licitud es va fer amb un mes
d'antelació, semblà lògic pensar que hi hagué temps suficient per
planificar Ia tasca de Ia brigada de manera que les feines que
motivaren Ia factura presentada perl'Ajuntament fossin realitzades
dins l'horari laboral habitual. També sobre aquest particular Joan
Antoni Salas declarà que "sabem que l'Ajuntament ha cedit Ia
mateixa infraestructura a altres entitats i partits, sense cobrar ni una
pesseta" i que si "ens obliguen a pagar, ben segurque estirem davant
un greuge comparatiu contra el PSM".

El dia 19 d'agostfou remès un altre comunicaton s'hi informava
que el grup parlamentari nacionalista proposaria en el Parlamentque
el Govern declaràs Parc Natural l'Albufera d'Alcúdia. Segons el
PSM, les seves circumstàncies ecològiques són suficients perjusti-
ficar que sigui declarada Zona d'Especial Protecció per a les Aus
(ZEPA) i, d'altra banda, Ia consideració d'Àrea Natural d'Especial
Interès que Ii atorga Ia Llei d'Espais Naturals només Ia protegeix

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

relativament de les agressions urbanístiques, però no garanteix en
absolut una gestió ambiental de Ia zona.

A través d'un comunicat remès el 28 d' agost, el PSM demana al
Conseller de Medi Ambient i batle d'Alcúdia que, per a variar, doni
llum i sigui el primer en aplicar al seu municipi Ia teoria de les
desclassificacions urbanístiques. En aquestcomunicat, Carme Garcia
es lamentà que el govern de coalició d'Alcúdia (PP-PSOE-UM) no
aprofitàs l'aprovació inicial de les Normes Subsidiàries Urbanísti-
ques per proposar Ia desclassificació de ni un sol metre quadrat, tot
i que hi ha urbanitzables que no tenen PIa Parcial aprovat. El PSM
proposà al govern municipal que demostràs el seu nou tarannà i
assumís les al·legacions presentades pel seu grup en el moment que
procedeixen a l'aprovació provisional de les NNSS, Ia qual s'hauria
de produir com més prest millor, ja que fa més d'un any que les
Normes estan aturades. El PSM considerà que Ia primera mesura
immediata del govern municipal hauria de ser aturar el camp de golf
i l'hotel de 450 places a Alcanada, en Ia mateixa frontera del'ANEI
de La Victòria, que suposarà un impacte extraordinari sobre un
paisatge magnífic.

Per acabar, el PSM d'Alcúdia deixà constància darrerament, en
un altre comunicat, que l'aigua utilitzada per fer funcionar Ia font
situada en el Passeig Pere Ventayol passa directament al clavegue-
ram, que és tant com dir que és tudada, sense que fins ara no s'hagi
posat remei a aquest malbaratament. •

THAI RESTAURANT
^ PH4A^

Abierto
cada
dia

%•\

&

Fiestas
y

Banquetes

r̂&*AAtf&*'^f^e·sll^\\>*CfcDlAMN^
ENFRENTE HOTEL BAHIA DE ALCUDIA

Avd. de Ia Playa, 7 • TeI. 54 81 41
07410 - Pto. de Alcudia
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COL·LABORACIÓ

Revenja
Tots els que hem nas-

cut al bell mig de Ia ma-
lenconia, amb les fulles
acumulant-se les unes da-
munt les altres, produint-
se i endinsant-se fins a les
profunditats del planeta
hemacabatunamicatrists

i fatalistes; és per això que tots els dimonis
ens tornen a guanyar un cop i un altre en els
tres mesos entre Ia fi de l'estiu i l'avorrit
Nadal. Aquests éssers fantàstics i no tan
imaginaris com voldríem, no són necessàri-
ament elegants i amb un estrany perfum de
sofre; poden prendre moltes i diverses for-
mes, com ara uns punyents sentiments obs-
curs... No esn enganyem més: nohi ha ningú
que sigui un àngel totalment exempt d'allò
que anomenam maldat. De fet, n'hi ha mas-
sa que els hi sobra aquesta precisa cosa; i
més són encara els que ho han d'aguantar.
Per tant, aquests darrersja tenen unajustifi-
cació per exercitar les seves mancades àni-
mes en aquesta disciplina, ferir el que t'ha
ferit, o el que es diu venjança.

Per exemple, sempre és més dolç reven-
jar-sed'algúquanjasen'haoblidatcomple-
tament; aquesta persona, si és que s'ha de
definir així, ha decidit que ell o ella no ha fet
res,quel'altreeraunbeneitimaipensaraen
el mal que ha fet ni en el plat fred que Ii
servirem ben aviat. Idò pitjor per a ell.

Un dels moments més terribles a Ia vida
de qualsevol és quan comença a percebre,
gradual i dolorosament, durantdies, setma-
nes o anys que semblen segles, una de les
veritats més negres: aquells amics que apre-
ciaves tant, aquells als quals guardaves una
lleialtat absoluta, aquells t'han traït, t'han

dit mentides i han fet tota una comèdia on
1 ' únic espectador eres tu. I un d' aquests dies
de novembre, un de ventós i fosc, tu vas a
buscar una mica de consol després d'una
setmana que havia resultat horrorosa, i et
trobes amb una bruixa en roba interior i un
bigoti de crema per depilar que et renya per
no haver pogut pagar-los el teu propi sopar
d'aniversari. A més et recita de memòria tot
el que no has fet bé des del mil nou-cents
noranta-quatre, com aquella vegada que
van anar al teu pis i no vas oferircafè. El seu
enfurit discurs et revela un parell de cosetes
més: tu ets Ia "pobreta" que no té diners i Ia
teva personalitat és una malaltia que t'han
de curar. Potser un altre dia Ii rompries Ia
seva cara de lloro, però estàs desfeta i et
surten llàgrimes i llàgrimes. Naturalment,
t'empenyen cap a Ia porta perquè han d'ar-
ribar uns amics, amics masculins i atractius,
per variar.

Molts mesos després, tenen Ia barra de
parlar-te com si no hagués passat res. Fins i
tot et conviden a un funeral, on vas amb
curiositat i amb les espurnes de confiança i
respecte que et queden, per descobrir que
s'assembla més a les teves pròpies exèquies
que a qualsevol altra cosa. Les mires horro-
ritzada tot el camí a ca teva pensant qui són
i de què van; imagines que són boges i que
es volen revenjar elles només per figurar.

De tota manera et fan una mica de pena;
saps que hi has anat perquè aquella mala
pècora minvant que va amb tacons a totes
bandes no hi era. Saps que és una persona
tan dominantque les té atemorides i sotme-
ses a Ia seva voluntat. Entens que molta gent
les menysprea i les critica gràcies a ella, a Ia
desconsiderada, escandalosa, escalfabrague-

tes, estúpida imitació barata de les models
de les revistes amb molts menyscentímetres
però molts més fums. I tots els avions que
fan fum arribenaestavallar-se,aformarpart
de Ia capa més podrida de fulles. Potser
l'exemple és barroc i extravagant; no té res
a veure amb Ia realitat i és pura coincidència
una possible semblança amb fets passats o
presents. O no. També pot ser que Ia millor
revenja sigui inventar-se-la i escriure el que
en penses: aquest és un mètode segur men-
tre es canviïn els noms o les teves amigues
siguin unes obtuses infames que es dedi-
quen a pintar-se, posar-se cremes, pentinar-
se i sortirà caçarjoves bons partits; aprendre
a cuinar i representar l'etern femení. I en
aquesta acepció no es té temps ni ganes de
llegir. •

EXCURSIONES MARÍTIMAS

¿R

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

PTO. DE ALCUDIA • TEL 54 58 11
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COL·LABORACIÓ

De feria, de compras, de soledades
y de gentes

Cata/;naPons

Ni siquiera me vestí de fiesta, pero ese día decidí vivir Ia feria,
aunque sólo fuera por levantar unos centímetros esa losa que pesa y
me acusa de no relacionarme y salir Io suficiente.

Ese día decidí sacar a pasear mi soledad, cuanto menos a airearla
un poco, ahora que ya sé que se trata de algo con Io que todos
tenemos que andar por ahí, al fin y al cabo, una de esas cosas
inherentes al ser huinano...Hasta comprender que no Ia estaba
paseando, más bien Ia llevaban a trompicones un montón de gentes,
ellos sí, vestidos de domingo.

Los animales se me antojaban como demasiado apretujados,
quizás porque yo me sentía así. La planta de una buena señora casi
me saca un ojo, quizás también, como pago a ver todo aquello con
mirada demasiado surrealista. La otra, supongo que menos buena,
megritabaalgoparecidoaque"mepartieraunrayo"porresponderle
"no, gracias" a una de las mantelerías que me ofrecía. Por suerte y
a Ia vuelta de Ia esquina, alguien, como si se hubiera percatado del
insulto decidió aliviarlo con un piropo, y aunque hiciera tiempo que
no los oía, no saben cuanto Io agradecí por oportuno...

Nohabiaformadepasar;dossenoresseentretuvierondespedirse,
aquello duró una eternidad, además, Io hicieron sin un "hasta otra",
y rne vino a Ia cabeza que me gusta Ia gente que no se despide: es

como dejar una puerta abierta, y en un día así paso para avanzar.
Convencida de que me hallaba metida enuna especie de laberinto,

y que en aquellos puestos nadie vendía un respiro, decidí ir en busca
de calles que suelen permanecer casi vacías, por las que puede uno
andar sin que nadie Ie empuje, que aparentan llevarte a algún lugar...

Llegué, Ies aseguro que llegué a casa, sin bolsita de dátiles como
entonces, pero

POR SUERTE Y A LA VUELTA DE LA

ESQOJINA, ALGUIEN DECIDIÓ

ALIVfAR EL INSULTO CON UN

PIROPO. NOSABEN CUANTO LO

AGRADECI, POR OPORTUNO...

con esta idea, un
libro, un
compact, y un
piropo (de esos
que gustan) de-
bajo del brazo, y ]

también con el
consuelo de ha-
ber rechazado
aquel paraguas que no abría bien.

Y como quien está todavía en deuda, encendí TV Alcudia para
seguir viviendo Ia tiesta, y vi señoras encantadas con sus bordados,
caballos que me parecieron más libres, niños sonriendo, plantas
hermosisimas,politicosfeIicitandoseygentesagradablesintentando
vendermanteIeriasyparaguas...Porcierto,llovia,peroyoyaestaba
en casa, encantada y con mi soledad a sus anchas.
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Sentido social (I)
Desde hace algunos años, cuando me

propongo escribir o simplemente pensaren algún
tema del que hace tiempo que no me ocupo, pues
que me pongo a repasar o releer textos
elementales, de los del Bachillerato e incluso de
Ia enseñanza primaria; por ejemplo, Io que es de
matemáticas y de química he tenido que tragar
infinitud de textos, como muchísimas otras

personas por supuesto, y ahora que por razones clarísimas estoy
fuera del ambiente especializado, quizás también porque ya no esté
uno para mucho más alládel A,E,I,O,U de algunas cosas, ahora me
Io paso bomba buscando Ia elementalidad del Álgebra de mi 4° año
de bachillerato o de Ia química de mi 6° curso de idem. Y en este
punto, y como inciso, consigno aquí haber recibido un sencillo y
conmovedor regalo, un pequeño libro adornado con una muy
original, muy bonita y muy honrosa DEDICATORIA, un librito de
sólo 15 hojas titulado "Introducción a Ia Química" editado en
1929, que me ha retrotraído a mi época de balbuceos científicos y
a Ia Onuba turdetana, Portus Maris Et Terra Custodia, en donde vi
Ia luz.

¡Gracias, queridos amigos! La elementalidad, Io básico, los
principios más sencillos, etc...de cualquier estudio, es Io que me
trae hoy a hilvanar ideas: mi tema va a serEL SENTIDO SOCIAL
que creo yo tendría que ser el denominador común del sentido
nacional, del sentido más extensible de todos los españoles por ser
fundamental, por ser indispensable, por ser humanísimo, por ser
cristianísimo, etc...

Dos principios vitales informan y definen Ia existencia huma-
na: La vida corporal y Ia vida mental o espiritual, el cuerpo y el
alma, el CUERPOyIaCONCIENCIA. Laexistenciasemanifiesta
ya antes del nacimiento y, porotra parte, algo sobrevive después de
Ia muerte desde cuyo momento se deja una estela perdurable de su
paso por el mundo... planta un árbol, ten un hijo, escribe un libro,
deja una sonrisa, y no habrá sido estéril tu paso por Ia vida... No es
bueno que el HOMBRE esté solo, y así DIOS organizó Ia
CREACIÓN: otros seres, otras cosas, una infinita trama de
actividades: hizo el MUNDO SOCIAL: de forma paulatina fue
estableciendoseelsistemaderelaciones,lavariedad,lasociabilidad,
superándose con ello Ia fase que se llamó estado de Ia naturaleza,
o sea, Io primario, el primitivismo, y se llegó a Io civilizado, a Io
solidario, a Io hermosamente humano, a Ia SOCIEDAD, al ORDEN
SOCIAL, a que todos tuviéramos SENTIDO SOCIAL, es decir,
tener CONCIENCIA SOCIAL según mi primera interpretación, y
me viene al hilo de este inmenso tejido Ia universalmente conocida
definición de Ia LEY según Santo Tomás: sería "Ia ordenación de
Ia RAZON al bien común promulgada por aquel a quien incumbe
el cuidado de Ia comunidad", pero yo deseo decir que no me
preocupa ahora ni Ia palabra ni el concepto de Ley ni quien Ia
promulga o Ia hace cumplir, a mí, de esta definición de Santo
Tomás, Ia música que me subyuga es el profundo significado de
ORDENACIÓN DE LA RAZÓN AL BIEN COMÚN. Y hay
razones preciosas muy dignas de ser ordenadas al bien común,
razones de contenido interno, personal... y razones de extensión
demográfica y geográfica... de Io que es Ia SOCLEDAD y el
SENTIDO SOCIAL.

El hombre es un ser social, está inmerso en Io que se conoce
como Mundo Social, que está realizado, que tratade vivirdignamente
con los demás, para Io cual no es bastante decirnos buenos días o
preguntarnos Ia hora que es, sino que es impregnarnos de
SOCLABELIDAD, de ser sociables, de querer compartir el aire que
aspiramos y cuanto constituye Ia vida de relación de todo ser
racional... y el que no tuviese voluntad de ser así, estaría renunciando
a ésto de "racional".

Por Io demás, el ORDEN SOCIAL es una parte del Orden
Moral, es decir, tiene que admitir, respetar y prodigar las relaciones
humanas en su extensa diversidad, y de esta manera se establece Ia
SOCLEDAD de forma natural y positiva, cuyo fin es Ia convivencia
inteligente, libre y armoniosa concienciada hacia el bien común...
sencillamente como producto del primer principio activo de Ia Ley
Moral Natural : HAY QUE HACER EL BIEN Y EVITAR HACER
ELMAL.

Hay una segunda parte de este tema fundamental, creo yo, para
Ia mejor convivencia ciudadana. Con Ia benevolencia de mi
estimado lector, os Io propongo para el próximo número de Ia
revista. No obstante, entre una y otra parte, me gustaría intercalar
este epigrama, ciertamente goteado de coña marinera, de un poeta
andaluz, Manuel Alcántara, que tiene su miaja de filosofía:

La larga inexperiencia
Que me han dado los años,

La manera de ser
Y de apurar los vasos,

Y eso de distraerme
Con un reloj o un álamo,

Acaso me permitan,
Cuando vaya a decir algo,

Callarme de repente
Ypasarlo por alto.

Ya debo de estar muerto,
Todo Io veo claro.

W E
COMPUTER r-|

SERVICIO Y CONEXION A INTERNET

ORDENADORES • EQUIPOS MULTIMEDIA
CLASES DE INFORMÁTICA

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

Recordant es temps passat

VuIl dedicar aquestes gloses
recordant es temps passat,
ara que estic jubilat
tenc temps per contar més coses,

record quan era petit
que era bastant "truiós",
qualque fet ben coriós
i algun bastant atrevit,

jo feia d'escolanet
i tocava ses campanes,
tant ventant com "bataiades"
no deixava res condret,

l'orgue també vaig tocar
quan faltava es "Xeremía",
procurava em sortigués be
i tot pogués retronar,

"l'amon" Martí "Bascunyana"
ell era bon organista,
si es menjadores despista
hauria fotut sa setmana,

també des nostro rector
vaig rebre vàries closcades,
perquè Ii feia porcades
per devora l'altar major,

jo anava amb en Pixeris
i en Miquel Sabater,
però jo sempre era es darrer
quan cantàvem es misteris,

aquell temps mai tornarà
jo el record amb alegria,
tant en sa nit com de dia
Io molt que vaig disfrutar,

ara tots ja som granats
i recordam aquells dies,
que tots plens de fantasies
fèiem tants de desberats,

record es Vicari vell
n'Ensenyat, després n'Ordines,
i sa germana fredina
que sempre va estar amb ell,

d'es Vicari Perelló
també el vull recordar,
i Don Jaume es capellà
que per mi ha estat Io millor,

també Don Toni Beltran
quan Ii servíem sa missa,
ens donava qualque pallissa
perquè tot anàs endavant,

així és que per Io tant
recordant es temps passat,
jo vos dic es resultat
araqueesticjubilat,
record aquell temps passat
que per mi era un encant,

podria contar més coses
des temps que vaig ésser escolà,
però no vos vull cansar
encara que ho digui amb gloses,

aquíjo em "despedesc"
no vos deman bamballetes,
si no m'han sortit condretes
serà que no m'ho "meresc".

Sa fira

:'. No he parlat de sa Fira
cap picd'ençà que existeix;
moltagenthlcompareix
idecadaany més s'estira...

Alcúdia queda petit.
A n'ets organitzadors
ésjustfeïicitar-los
pes gran èxit assolit!.

No moltes fires hi ha
a Mallorca com aquesta;
com s'ha vist, sa nostra Festa
no té resque desitjar...

Nombroses exposicions
de totes arts i brodats
i molts d'actes programats
d'esports i competicions.

Ets únics inconvenients
que altres anys s'han presentats
de maltemps i de ruixats,
enguanynos'han fet presents.
(Finsan'èsdarrersmoments,
quan totja havia acabat....)

Sa festaha estat molt lluïda,
tot ha anat Ia mar de bé;
esperemquel'anyqueve
tenguisa mateixaeixida...

KETTAL

MUEBLE,
MErSTRE

C/. Jaime II, 48 - C/. Pollentia, 75
TeI y Fax: 971 54 71 16 - 971 54 86 20

Alcudia

C/. Joan XXIII, 96
TeI. 971 86 56 47

Puerto de Pollensa

PORTO Pl CENTRO
Local 2408, TeI. 971 40 23 57

Palma de Mallorca

C/. Ten, 23, TeI. 971 24 03 02
Polígono Son Fuster Qunto Toys "R"us)

Palma de Mallorca

Centro Comercial Mallorca ALCAMPO
Local 3 y 4 - TeI y Fax: 971 60 40 97

Marratxí

Ctra. Palma-Artà, km. 48
TeI. 971 55 93 88

Manacor

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

APARTAMENTOS, OFICINAS, ETC.. ,MUEBLES DETERRAZAYJARDIN
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OPINIO
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M'han dit que
diuen...

Que... a Ia fi, en Biel Godino s'ha decidit a fer un partit nou, com
ja havia anunciat. Ja vàrem avisar que el gra del PP es podia inflar,
i vaja si s'ha inflat, ja està a punt d'esclatar. Qui avisa no és traïdor.

Que... també el PSOE té una vermellor a una anca que si no se
Ia cura, pot esdevenir amb un altre gra.

Que... en el PSOEpareix que, i sempre segons els darrers rumors,
jas'estàperfilantelseunúmero l.Janofaràfaltaquee/AZ/gfacimés
crides sol.Iicitant un candidatper l'amorde Déu!

Que avisain a consellers i assessors politics: afinau i triau bé Ia
gent per les properes llistes, que les urnes no perdonen. I aquesta
tallada de pèl si que surt cara!

Que... del programa Tardor CuItural'98, ens ha cridat l'atenció
el cursd'enologia,]a que el regidor de cultura només beu coca-cola.
Això té més mèrit, i esperam que també s'iniciïen el món del vi. Un
consell: begut amb moderació rebaixa el colesterol, sobretot el
negre.

Que... què me'n direu de Ia Fira? Aigua segura!

Que... Ia Fira en declaracions a diaris, ràdio i televisió, sempre
surt bé. Però sentint comentaris de persones que hi exposen, ja ho
dubtam. Com Espanya... Sa Fira va bé!!!

Que... a Ia fi s'ha restaurat Ia sínia de l'escorxador. Es nota que
per dins I'ajuntament hi ha pagesos!

Que... el dia de Ia fira tot el consistori cercava el senyor Mates
com qui cerca en Curro. I... on era?

Que... havia fuit pel seu compte i acompanyat del senyor batle a
fer voltes i suposadament, en busca del voto perdido.

Que... lapròxima vegadaseriamillorquevenguéscom unaltre
qualsevol... i aixítots contents!

Que... lespentinadoresseguimoferinttalladesdepèl abonpreu.
AIa ido,ja ho sabeu, si no sabeu on heu d'anar a pentinar-vos, basta
que aneu un poc per mig i ho tendreu de franc.

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

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

Fax: 54 87 22
07400 - ALCUDIA

Laboratorio fotográfico

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

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

y revelados en Color y Blanco y Negro en

1 Hora

PLAZA CARLOS V, n° 2 • ALCUDIA
TeI. 54 61 56
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LA VIDA EN GLOSA

Móres de batzer amb licor
La més dolça gratitud
an En Rafel Ferragut,
que del bell estol "Jonquer"
n'és unjonc ver i vertader.

Móres de batzer amb licor,
grosses, obscures, llustroses,
ompliran copes airoses,
tot vidre i tot brillantor.

No volen gaire més art
les móres de les voreres.
Doncs, regau-les sens esperes
d'anís o "Marie Brizard".

Quan aquell suquet de mel
ens toca llavis i boca,
una volta i altra: -aboca,
aboca, sens por, Rafel !

Ja veureu com ens posam,
amb móres tan regadetes...!
Les móres, com les faldetes,
poden fer perdre el corbam...!

D'agut cognom... "Ferragut"...
pels demés tendrà a balquena,
En Rafel, constant ofrena
de bon cor i bona salut.

Salut Ii donen els alls,
que conra amb gran gelosia,
i lliga amb l'artesania
de disforjos enfilalls.

I n'obsequiaa voler
a companys i amics de taula,
mostrant amb viva paraula
llur avantatge i poder.

Alls i mores, quin sentit?,
cosa picant, cosa dolça.
La vida és esquerda i molsa,
i En Rafel en sap el "quid".

Es ciutadà alcudienc,
entès en fruites de Ia terra.
Mai per mai no mourà guerra
un cor que bat tan vitenc.

Restaurant Nacional,
estiu, a Ia Ciutat Blanca:
als "Jonquers" resja no ens manca
si de l'àpat al final

prenim móres amb licor,
que En Rafel ens ha portades.
MiI mercès vos sien dades
bon amic: quantes vegades
duis móres, ens duis amor...!

&vnA &fa

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

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

Y ahor|ademas,
por su precio

Lancia Y 1 .l^Ak

LanciaY 1.2L.S.

1.075.000

1.201.000

Lancia Y, En las antípodas de Io común,
Incluyc oferta promocional,IVA e impuestos de matricuIación, Plan Prever
y transporte. No acumuIable a otras ofertas.

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

RED DE AGENTES:/WCM: HNOS. RUJULA. TEL. 50 56 15. POLLENÇA. JOSE FRONTERA. TeI. 53 06 98. STA. MARGALlDA.
MOREY-ROSSELLO. TeI. 52 36 70. SA POBLA: CLADERA-RIGO. TeI. 86 21 56. SINEU: MARHN FERRIOL. TeI. 52 07 91
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Posem el comptador

azero
DE L1AIGUA

S Reduir el cabal del

depòsit de l'inodor. Més del

40% de l'aigua de consum

domès t ic es tuda

d'aquesta manera.

S Dutxar-te. OmpUr Ia

banyera suposa fer servir

300 litres d'aigua, que

equivalen a quatre o cinc

dutxes.

S Utilitzar Ia rentadora i el

rentavaixelles a plena

càr rega i amb els

programes econòmics.

^Fer servir detergents

ecològics i el mínim

possible de lleixiu.

D'aquesta manera les

aigües domèstiques

baixaran més netes i

seran més fàcils de

reciclar.

S Plantar en el jardí

espècies adaptades al dima.

En el cas de les Balears,

tria'n les que siguin pròpies

i adaptades naturaknent als

períodes de sequera i a les

condicions de l'estiu.

S Utilitzar sistemes de reg

que només emprin l'aigua

estrictament necessària.

Es calcula que, a ca

nostra, cada dia tudam

el 50% d'aigua. Fes un

esforç personal i

estalvia un recurs tan

valuós per a tots.

XUtilitzar Ia mànega d'aigua

per fer net el garatge i altres

dependències de Ia casa.

Sovint és més eficaç Ia

granera.

XRabejar els plats amb el

grifó obert. Es perd sis

vegades més d'aigua que

omplint l 'escurador.

XAbocar a les canonades

p r o d u c t e s agress ius

( p i n t u r e s , vernissos,

medicaments, etc.), que

dificulten el reciclatge

posterior de l'aigua.

XPlantar, per raons deco-

ratives, espècies que neces-

siten molta d'aigua. S'ha de

tenir molt en compte aquest

factor si has de plantar

gespa.

j/Un grifó que goteja

perd 16 l i tres

d'aigua cada dia. Per tant,

has de reparar els grifons
rf

wTambé ho és agrupar les

plantes d'acord amb les seves

necessitats d'aigua.A més,

l'agrupació de plantes

crea zones d'ombra i

un ambient d'humitat.

que funcionen malament. j'Les deixalles del jardí

Vigila també les pèrdues de (fulles seques, restes /iq

lescisternes. de Ia poda..-.) es

v/Potsaprofitarperaaltres podenferservircom ''

feines (per exemple, regar) a cobertura vegetal

l'aigua freda que surt del grifó

mentre esperes que en surti

de calenta.

^Instal·lar un

disparador a Ia

boca de Ia

mànega estalvia

prop de 70 Utres

de les plantes.

Mantendrás Ia humitat

de les plantes i estalviaràs

aigua de reg.

wPots utiützar l'aigua de rentar

les verdures o Ia fruita per

regar les plantes.

wSi pretens construir un

habitatge familiar, hi ha

sistemes per separar les

d'aigua quan rentes

el cotxe.

WRegant les plantes a darrera aigües brutes de les grises

hora del dia o a primera hora i que aquestes es poden

del matí, evitaràs l'evaporació. reutiHtzarperregar el jardí.

Canvia l'hàbit d'usar i tudar.

Reutilitza, aprofita i estalvia l'aigua.

No tiris el futur per Ia canonada.
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CULTURA

Exposicions el mes
d'octubre

JoséAntonioFernandez

Aquest mes hi ha hagut un parell d'exposicions ben interessants.
Una queja no es pot visitar és Ia d'en Tomàs Gómez, a Ia galeria Les
Arts, que va romandre oberta del 26 de setembre al 14 d' octubre. EIs
seus quadres són paisatgístics, i també hi havia qualque retrat. La

tècnica emprada és a l'oli.
A Can Torró, dins el marc

de Ia Fira d'Alcúdia, es varen
inaugurar dues exposicions
que encara romanen obertes,
fms dia25 d'aquestmes. Una
és Ia titulada"Entre Ia ciència
il'art",denaMagdalenaRoig.
Consisteix en una mostra de
textures de plantes damunt
ceràmica.

Magdalena Roig ha fet
diferents exposicions a po-
bles com Valldemossa,
Felanitx, Sóller i Palma. Ac-
tualment treballa en el taller
Es Retall, a Ia Ciutat de
Mallorca.Al'exposicióhitro-
bareu els treballs resultants
de Ia transformació de les

Tomàs Gómez amb ei seuflll empremtesdeplantesdamunt
Adrian. (Fotografia de Pau Fuster) el fang, gràcies al treball de

l'artista, als colors dels pig-
ments i al foc de Ia cocció.

L'altra exposició és d'en Miguel Díaz del Campo, "Xim", i són
una sèrie d'escultures sota el títol de "L'art d'animar l'espai".

La soledat dels
vellets

Maria Campins

EIs vellets impedits d'Alcúdia han de passar hores (i sovint,
banyadets) esperant que les treballadores familiars els venguin a
aixecar,perquenomesn'hihafrav/i5we, comésnatuml, nodonen
abcixt. 1J:::

N'han de cuidar més de vinti.senzillament. noes poden
desfer enpeces, tot i Ia seva bonavoluntat, sobradamentdemos-
trada...

S'hi hauria de posar remei a tal situació, entre d'altres raons,
perquè un dia ens podria tocar a nosaltres!.

Lalaborsocial d'aquestespersonesésbeneïdaiestimadaper
tothom...

Per favor, més doblerels destinats a posar més personal!...

Miquel Díaz del
Campo anima l'espai

a Can Torró
Gaörie/Torres

Aquesta exposició entronca amb Ia de Ia passada edició firal on
Toni Mariner ens presentava les seves escultures també en el marc
del pati de Can Torró. Miquel Díaz del Campo pertany a Ia seva
mateixa escola, ambdós s'agruparien dins els seguidors d'aquells
dos grans mestres com foren Pablo Gargallo i Julio Gonzàlez, que
convertiren el metall en via i formes d'expressió. Juga amb el temps
perque actuï com artista en el procés de realització de les peces,
abandonant-les a Ia climatologia, als aspectes físics i als processos
químics per completar l'obra sobretot amb el que fa a l'aspecte
cromàtic.

Tractar de fer ratlles dins l'aigua i que aquestes no s'esvaeixin
just acabar el moviment o dibuixar pinzellades a l'aire proposant-se
mantenir-les eternament és Ia idea que pertorba l'artista, que llança
les branques metàliques penetrant dins l'espai, que l'enrevolta
omplint-lo d'ell mateix, que el tanca de línea fèrrica transformant-
lo amb opac. Si, agafar l'aire amb barres dures, dibuixar línees
volàtils amb un material tan fort que tan sols Ia forja pot domar,
convertir un treball d'esforç i suor en una obra gràcil, sí, tot això
podem veure aquests dies a Can Torró.

CLINICA MALLORCA
•ARC-

Platja de Muro • Servicio Permanente

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

891800
FAX:89 1889

89 25 25

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

ALFREDO ALCAIN a Ia
galeria Torrens

Gabriel Torres . ¡1 | i 11 1,1i \ \ . ' || | !||||;....,.,,, 1 1 ,,:AJll

Des del dia 26 de setembre fins el 30 de novembre es pot contemplar a Ia galeria
Pedrona Torrens l'obra d'aquest artista madrileny nascut l'any 1936. Aquesta data ens
indica que no ens trobam davant l'obra d'un pintor novell que comença les seves primeres
passes, sinó davant d'un home que ha viscut, que ha madurat, que ens presenta una obra
sense titubeixos alhora que amb diversitat. Exacte, si ens mostrassin les obres per separat,
anònimament, exclamaríem "aquest és pop, aquest és cubista, aquest figuratiu, aquest és
abstracte", però tot sempre amb un regust, mai s'enquadra dins cap de les categories;
simplement té aquell aire que provoca el nostre impuls, a causa de Ia nostra febrosa
necessitat d'encaixonar-ho tot.

El color té molta importància, o no, de vegades quasi és un motiu existencial, altres
desapareix quasi per complet conformant-se en formar part de Ia línea. Les formes quasi
sempre acaben apareixent però Ia complexitat i Ia varietat de les seves aparicions ens
demostren Ia riquesa d'arguments del personatge que ens presenta el seu treball, les seves inquietuds.

A l'exposició hi trobarem obres tant pensades «en se» com d'altres que han partit fruit de Ia relació existent entre un objecte i Ia xispa
que aquest Ii ha brotat a l'artista, llavors ens adonarem que aprofita tant un pedaç de netejar els pinzells per transformar-ho amb un paisatge
de tardor fantàstic, o Ia caixa d'un antic rellotge per fer-ho en vasa d'una obra.

Matèria, color, formes, tot s'entremescla amb receptes diferents, varia i trastoca tots els elements que guarda dins el seu taller per tal
d'elaborar una poció diferent en cada obra que realitza. Ara ens és permés d'observar un conjunt d'encanteris del pintor madrileny.

Intercanvi musical entre
Ciutadella i Alcúdia

M. Soc/as i ^r^V^T j-- ; ;

DurantelPontdel Pilardel 12d'octubre, labandamuni-
cipal de música d'Alcudia va realitzar un intercanvi cultural
i musical amb Ia banda municipal de Ciutadella. Acompa-
nyats pel regidorMiquel Ferrer, gairebé Ia totalitat de Ia banda
municipal de música d'Alcúdia, 47 músics, amb el seu
director Bartomeu Barceló al front, acudiren a Menorca i
actuaren 1 ' 11 d 'octubre al Teatre des Borne. A més real itzaren
distintes excursions per 1 'illa veïna convidats per l'ajuntament
de Ciutadella.

Ciutadella tornarà aquest intercanvi, i Ia banda actuarà a
Alcúdia dins els actes programats en motiu de lacelebració de
Ia patrona dels músics, Santa Cecília, el pròxim mes de
novembre.

EIs músics alcudiencs davant Ia Catedral de Ciutadella (folo de Pau Fuster)

Bar - Restaurant - Grill

L'AUP
Museu de carruatges i antic utillatge de camp

<s4vu>&&o&, *jPeu&fae&&, *&wn&a>la/e4a&a/

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

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

ona A -A^*fau,iloJ
Paseo Marítimo, 38 - TeI. 54 52 09

Puerto de Alcudia
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ESPORTS

Presentació del Club Voleibol d'Alcúdia
per aquesta temporada 98-99

MargalidaSocias

El passat 2 d 'octubre es va presentar al Restaurant Mirador de Ia Victòria 1 'equip
del club Voleibol d'Alcúdia.

L'acte comptà amb l'assistència de Ia major part de Ia plantilla del primer equip
masculídel Club voleibol d'Alcúdia, del seu entrenadorJuan Martínez i del regidor
d'esports Julià dTfèvia.

Juan Martínez nomenà un per un els distints membres del primer equip de
voleibol del nostre municipi i donà pas al regidor Juliàd'Hèvia el qual agraí Ia tasca
que es duu a terme per mantenir aquest club fent feina per aquest esport que a més
a més comptarà enguany amb dos equips més.

Apart del primer equip, el Club voleibol Alcúdia farà feina ambjovesjugadors
de voleibol d'onze i dotze anys,durant 1 Tiivern i continuarà latasca del club voleibol
d'Alcúdia amb l'equip femení.

Presentació dels equips de Ia U.D. ALCUDIA
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FEMIMIST

FUTBOL 7

JUVENILS
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ESPORTS
_ r

Presentació dels equips i jugadors del Club
Esportiu Alcúdia Futbol SaIa

Toni Trujillo
PresidentdelClub

A les fotografies que acompanyen aquestes planes hi podeu
trobar els equips i jugadors per a aquesta temporada del Club
Esportiu Alcúdia Futbol SaIa. Tot i que no tenguem les fotos, s'hi ha
d'afegir l'escola, amb 12 nins apuntats, i un altre equip infantil que
s'ha donat d'alta. EI C.E. Alcúdia F.S. amb només tres anys de vida
ha passat de tenir dos equips a tenir-ne nou. Aviat també formarem
un equip dejuvenils-senior, per ajugar a Ia lliga local d'Alcúdia.
Gràcies a tots els qui ens donau suport.

BenjamíA: delegada, Margalida Bennàssar; JoséAntonioArjona,
entrenador. Drets: Josep Salort, Joan M. Calafat, MiquelA. Serra,

Pablo Seijo. Asseguts: Ricardo Lobo, Marc Salort, Jonathan García,
Juan A. Gonzalez, Joan Palou i Rafael C. Maireles.

IniciacióA: delegada, Franciscà Morro; Toni Trujillo, president;
Pau Fuster, entrenador.

Drets: Esteve Torres, Christian Lara, Juan M. Coto, Martí Plomer.
Asseguts: Alejandro Maireles, Zeus García, Francisco J. Simón,

Marc Contestí i Sebastián Muñoz.

BenjamíB: delegat, JoséA. González; Jaciiad Tizniti, entrenador.
Drets: Oliver L. Sirvent, Adrián Ibáñez, José J. Sánchez. Asseguts:

José A. Lara, Juan A. Tejada, José E. Magan, Johan V. Nilsson i José
J. Lozano.

Iniciació B: delegada, Francisca Martin; Jaume Bennàssar,
entrenador. Drets: Jordi Trujillo, Miquel Miralles, Carlos Ruiz, Daniel
Rivero, Antoni Carreras. Asseguts: Marc Miralles, Alejandro Giménez,
Ivan Pérez, Joan Marc Bergas, Toni Palou i Marc Bisbal.
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AlevíA: delegada, Rafi Sánchez; Toni Trujillo, entrenador. Drels:
Vicente Navarro, Pedro Díaz, Sergio López. Asseguts: Biel Torres,

Josep Salort, JoséA. González, Rafa Moyá.

AlevíB: delegat, Pedro Morillo; Antoni Fontclara, entrenador.
Drets: Isaac Madrid, Juan A. Alonso, Andreu Beteta. Asseguts:

Alexandre Trujillo, Toni Fontclara, MiquelA. Alonso, Nuria Grande
i Juan Luque.

Infantil: delegats, Alison Crani i Pedro
Morillo; Eduardo Sarro, entrenador.
Drets: Miquel Palou, Pere Ramis, Juan J.
Morillo, Cliristopher Scholz, Robert
Hibernon. Asseguts: Daniel Ruiz, Joan
Serra, ¡van Martín, Andrés Lobo, Juan C.
Sedano, Miquel Llabrés.

Cadet: delegat, José J. Bautista; Carlos
Bispo, entrenador. Drets: Jesús Montes,
¡ilas M. Billón, Emilio Campa, José M.

Puertas, Enrique Montero. Asseguts: Marc
N. Bispo, Juan Fco. Jiménez, Óscar

Pajuelo, José Salazar, Alex Llacer, José
López i Carlos de Ia Cruz.
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GENT MAJOR

Fiesta anual de Ia uva

GARMENDIA

Qué alegres son nuestras fiestas, y que
concurridas. Fuimos 642 socios, más algunos
invitados.

Es duro el trabajo para los directivos y esposas
más algunos socios voluntarios que se unen para
trabajar en esta fiesta. Con intenso calor y fuerte
sol, en siete coches nos trasladamos a Ia viña.
Fueron casi 300 Kgs. de uva las que cortamos...

Después en otra finca troceamos las raciones, separando si había
algo que no nos gustase... Pero, una vez acabada Ia tarea, nos toca
merendar, naturalmente con uva y coca. Coca que nos regalan para
este día los hornos de Can Corró y Can Torres. Qué agradable es esta
reunión, con chistes y bromas. Este año fuimos 181os que dos días
antes empezamos Ia fiesta a las nueve de Ia mañana y terminando al
mediodía antes de las siete (Ia fiesta estaba anunciada para comenzar
a las ocho) todo el paseo estaba lleno. Las mesas y sillas que unas
horas antes las colocamos, yaestaban ocupadas. En orden, los socios
se acercaron a buscar su merienda, es decir los dos trozos de coca,
Ia uva, los refrescos y Ia sangría.

Queanimadaalegríaladetodos.Sinningúnincidentetranscurrió
el reparto. Se veían caras felices y agradecidas. Valen Ia pena los
sacrificios de los componentes de Ia Junta Directiva al ver el
resultado.

A las ocho y media, comenzó Ia actuación de Ia orquesta
Nangaref Live Music, que con acento sudamericano nos deleitó
hasta las once de Ia noche, que consideramos era buena hora para
retirarnos con una gran ovación a Ia orquesta, a petición mía, y Ia
promesa de volver a tenerlos en otra fiesta, pues gustaron mucho.

Natural mente y como de costumbre, dirigíunas palabras (cortas)
a todos los asistentes que escucharon como siempre, con atención.
Agradecí a los asistentes su presencia. Agradecí al Ayuntamiento,
por proporcionarnos las sillas y mesas necesarias por mediación de
Ia concejal Carmen Garzón. A Sa Nostra, que por mediación de Don
Sebastián su Delegado en Alcudia, por Ia orquesta y los refrescos. A
Miguel y María (del bar) por Ia estupenda sangría que nos sirvieron.
A Ia familia Ferretería Llomgar, que nos ha proporcionado, una vez
más, los platos, vasos, servilletas... Y naturalmente a mis compañeros
de Ia Directiva, amén de los voluntarios que colaboraron en Ia
organización de Ia fiesta, tanto en Ia viña como en el Centro. Y para
terminar el agradecimiento de Ia presencia de Televisión Alcudia
que a pesar de tener otros compromisos, en especial Ia Vuelta

Ciclista de España en nuestra Ciudad, estuvo entre nosotros, Io que
hace posible que los enfermos e impedidos nos vean desde sus casas,
a los que envié un fuerte abrazo.

Aproveché también para anunciar el comienzo en Octubre del
curso de gimnasia, yoga, baile de salón, pintura, bordados, coro y Ia
continuación deTorneos de Petanca, solicitando que se apunten para
mejor organización, cuanto antes.

Participación en Ia Feria de Ia Tercera Edad de
Alcudia

Como en años pasados, nos presentamos para poder demostrar
que se trabaja mucho en trabajos manuales. No puedo mencionar
todos ellos ya que dejaría de nombrar alguno de ellos, pero fueron
once cuadros pintados, ocho cojines pintados con dibujos mallor-
quines en los que no se notaba si era bordado o pintado. También
hubo toda clase de bordados en mantelerías, en cojines, espejos y sin
fin de ellos incluso Ia sillita mallorquina. Además en material de
construcción fueron Ia Iglesia de Santa Ana, las Picas de Ia Victoria,
Molino harinero y seis edificios más, No cesaban aquí los trabajos,
ya que una noria, con su burrita en marcha, un molino en marcha...
Llamó mucho Ia atención, incluso al honorable Sr. Matas que en su
entrevista me pidió diese Ia enhorabuena a todos los que han
participado y a los directivos que nos ayudaron en su preparación y
en los turnos de dos horas durante los tres días de Ia Feria. La socia
de los 94 años que construyó las cestitas con bolsas de plástico nos
solicito que al pones el nombre, anotáramos su edad pues está
orgullosade hacer estos trabajos con su edad. También tenemos otro
veterano que presentó dos "nansas" de pescar langosta, ya que fue
marinero y ahora con Ia edad de 89 años recuerda otros tiempos
pasados que pescaba langosta.

Estamos todos de enhorabuena y al recibir yo las felicitaciones
de todos los visitantes, Ia tengo que hacer extensiva a los que me
ayudan y a mis queridos amigos de Ia tercera edad.

Enhorabuena a todos.

Hospital d'Alcúdia
CENTRÈDËRËCONEIXEMEN^^^

MEDIC-PSIGOLOCIC
CERTIFICATS PER A:

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

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

f
^H^ UEiNl - ALLLl)IA

J!} CLINICA DENTAL
SEGUROS:
IMECO
ASISA
SANITAS
PREVIASA
MEDIFIAC
MARE NOSTRUM

Dr. Vicente Martinez Busquets
MEDICO-ODONTÓLOGO

CoIeg: 3958-Colg. 316

Plaza Constitución
(encima Farmacia)

TeI. 54 83 68
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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
EMPRESAMUNICIPALDESERVEIS
CEMENTERIViadeCorneliÀtic
CULTURA I ESPORTS
BibliotecaCanTorró.CarrerSerra, 15
Museu de Pollentia. Carrer de St. Jaume, 32
Poliesportiu. Via de Corneli Àtic, s/n
Camp de futbol. Via de Corneli Àtic
Plaça de Toros. Plaça de Ia Porta Roja
Albergue i Campament de La Victòria 971 545823-
Escola Municipal de Música
ALCUDIA-RÀDIO
DEPURADORA MUNICIPAL. Puig de St. Martí
INFORMACIÓTURÍSTICA
JUTJAT. Major, 8-A
SERVEIS I POLICIA. Bastió de Sant Ferran, s/n
PoliciaLocal 971545066-
Urgències
Serveis generals i magatzem 971 546908-
ALTRES SERVEIS I ENTITATS
AIGÜES CANALITZADES D'ALC., Pl. Carles V, 3
ASSOCIACIOTERCERAEDAT
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
971547476

010
971546515
971546163
971 547291
971 547291
971 548596

971547311
971 547004
971891593
971891595
971547903
971545395
971 546423
971 547799
971 892597
971892615
971 545303

971545078
092

971546313

971545410

971 547929
971548167

971 545696

971 500080
085

971 545256
971545191

.971545367
971 547651
971 546332
971 545843
971548600
971 547902

971 897040
971 545440

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

URGENCIESSERVEISSANITARIS 061

AMBULÀNCIES
Creu Roja 971 545421
AmbulànciesInsulars 971204111
APOTECARIES
Cresp(.Ctra.Arta-Alcudia,41 (Port) 971891162
Gelabert. Ctra. Artà-Alcúdia, 42 (Port) 971 892241
Ollver.TeodorCanet,12(Port) 971547156
Pujadas.PlacaConstituclo,17 971548172
Torrens.Ctra.Arta-Alcudia,135(Port) 971892558
Ventayol. Prínceps d'Espanya, 5 971 548558
Vlzoso. Pere Mas i Reus, 45 (Port) 971 890530
CENTRES MÈDICS
Casadel Mar. Ciutadella, s/n 971 545968
Creu Roja (Port d'AlcúdIa) C/ Mn. Alcover 971 545421
Dispensar! Municipal. BastIó de Sant Ferran s/n 971 546371
URGÈNCIES NOCTURNES 971 546371
SEGURETAT SOCIAL (INCA)
Ambulatori. Mestre Torrandell s/n 971 502850
Anàlisis clíniques i radiologia 971 504601
lnsalud 971503882
I.N.S.S 971 500146
SEGURETAT SOCIAL (PALMA)
Ambulatori del Carme. Carme, 18 971 726224
Hospital Son Dureta. Andrea Doria, 55 971175000
Hospital Provincial. Plaça de l'Hospital, 3 971 723800
INSALUD. Reina Esclaramonda 971175600
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GRUPO
ELECTRAL

ENTAYEX
biliario de
Baldo

mwtá*tE*ttSSL

DISTRIBUIDOR
EXCLUSIVO

ZONA NORTE
MALLORCA

FuTOADY

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

~ini¿g£T*gret« Fi
GoldStar

Fufisu

CONSTRUCCIONES Y
PROMOCIONES ALCUDIAsL

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

QDMILAR ELECTRAL

TELEFONÍA MÓVIL,
ELECTRODOMÉSTICOS,

TV, HIFI, VIDEO,
AIRE ACONDICIONADO

FERRERS DALCUDIAs.L.
FUSTERIA D1ALUMINI, FERRERIA

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

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

PROMOCIÓN DE VIVIENDAS
CONSTRUCCIÓN
Y PROMOCIÓN
DE VIVIENDAS

SERVICIOS DE ALCUDIAsL
INSTALACIONES

Y REPARACIONES
SANITARIAS

Urgencias. 908 53 89 00
24 Horas Domingos y festivos

DISPOSICIÓN
C/. Pollentia, 45 A • C/. Jaume 11,14 - 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




