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El MoIl
canvia de fesomia

Les obres del passeig marítim canviaran
radicalment Ia primera línia del MoIl d'Alcúdia.
Les noves palmeres seran, sens dubte, un dels
centres d'atenció.
Això, sumat a Ia reforma de Ia parròquia i a Ia
remodelació de Ia zona dels llacs, asseguren que
el Port d'Alcúdia tendrà, ben aviat, una cara
nova.

B l̂ "Alcúdia no ha
^^\ de créixer més",

Ia frase més repetida en el Futur Alcúdia '98
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re sta u raciód e I
patrimonid'Alcú d i a

Restauració ae "Can Castell

de Can Fondo
A partir del mes de novembre Alcúdia serà

Ia seu d'una iiova "Escola-Taller ae

Restauració del Patrimoni". Aquesta

escola-taller és el resultat de Ia col·laboració

entre l'Inem, el Consell de Mallorca

(Fodesma) i lAjuntament d'Alcúdia. La

gestió de l'escola Ia durà a terme Fodesma i

el cost econòmic l'assumirà l'Inem

(personal) il'Ajuntament (material).

L'Escola- Taller "Can Castell de

Can Fondo" té bàsicamenttres

objectius:

• La rormació de joves en situació d'atur.
• La rebabilitació del Casal de Can Castell de

Can Fondo, edirici emblemàtic del iiostre
patrimoni.

• La recuperació de l'ofici de picapedrer
restaurador.

Alcúdia ha experimentat una transformació espectacular en el darrers 10 anys en matèria de
rehabilitació de patrimoni, però encara hi ha molta feina per fer. L'ofici de picapedrer-restaurador té
avui una forta demanda en el mercat laboral dins i fora del nostre municipi, pertant podem dir que és una
professió amb futur.

Duraaa: de novembre del 1998 a novembre del 2000, període rormatiu de 2 anys.
Requisits alumnes: Joves d'entre 10 i 23 anys, Graduat Escolar o equivalent*, ,̂ !¡i
Descripció del progframa: El programa de l'escola consta de dues etapes:

^ Una primera etapa (6 mesos) amb un marcat caràcter rormatiu d'iiiiciació a l'orici de picapedrer-
restaurador. En aquesta etapa s'alternarà Ia rormació teòrica amb les prà
ctiques. Durant aquesta etapa els alumnes cobraran una beca de l'Inem.

• Una segona etapa que combinarà el període rormatiu amb l'alternança laboral, dirigida a Ia
qualificació i especialització professional, amb durada de 18 mesos. Durant aquest període els
alumnes gaudiran d'un contracte iaboral en rormació REMUNERAT.

Més informació: Area de CulturaiPatrimoní. C/ delsAlbellons,2. Alcúdia.

*Aquelles persones que no estiguin en possessió del Grauuat Escolar o títol equivalent tindran 2 anys per oLtenir-lo.

Il Consell Insular
|̂|B/ de Mallorca

taSí FODESMA

AJUNTAMENT
D'ALCÚDIA
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La redacció d'aquesta revista vol
¡rnanifestar que només expressen Ia
llsevaopinio l'editoriat i els articles

signats per ia redacció. Eis altres
són responsabilitat dels autors que

exerciten ei dret de llibertat
d'expressiómrÇançant Ia revista.

S'Albufereta, parc natural;
benvinguda sia Ia notícia!

Aquesf mes vos podríem parlar de moltes de coses, en oquesío editorial, i totes
ben importants. Per ventura -o no!- una notícia important per a Ia vida
alcudienca és Ia ruptura de l'acord entre els regidors del PSOE i del PP. EIs

socialistes han tornat a l'oposició, d'on potser no s'haurien d'haver mogut mai,
perquè Ia situació que fins fa poc regnava dins l'Ajuntament d'Alcúdia no era massa
clarificadora per als ciutadans. Si tothom és regidor, no es pot discernir quin partit
ho ha fet millor i quin més malament. A més a més, ben igual que, amb moltes coses
millorables, han d'existir els mitjans de comunicació, i com mésn'hi hagi, millor, més
diversitat, també en política hi ha d'haver oposició. I el PSOE, per molt que digui, no
l'ha exercida de Ia mateixa manera que quan no tenia àrees de govern.

Però no vos volem parlar d'això, sinó d'una notícia que hem sabut poc abans de
tancar aquesta edició de Ia Revista d'Alcúdia, Ia declaració per part del Consell de
Govern de Ia CAIB, el passat dia 6 de novembre, de Ia zona humida de s'Albufereta
com a parc natural. D'aquesta manera les Balears fendran 5 parcs, sens dubte una
bona notícia en aquest temps on tothom parla d'excés d'urbanisme. I cinc no basten,
en volem més, però ¡a és una bona manera de començar.

S'Albufereta de Pollença, segurament pren el topònim per dues bandes: primer
perquè, tot i ésser dins el terme municipal d'Alcúdia, se situa dins Ia badia de
Pollença, i en segon terme, el diminutiu Ii deu venir perquè és més petita que
l'Albufera de Mallorca. Si Ia primera té una extensió de 500 hectàrees, Ia segona en
té dues vegades més, prop de 1700. En tot cas, ningú discutirà que és una de les zones
humides de l'illa amb més diversitat de fauna, especialment d'ocells, fet pel qual ¡a
comptava amb una protecció com a Zona d'especial interès de protecció per a les
aus(1979).

Aquesta zona, que actualment és de propietat privada, ben bé podria ésser
comprada pel Govern Balear, i així és segur que s'hi podrien fer les passes pertinents
perquè Ia zona quedàs completamentprotegida, i es pogués aprofitar didàcticament
per difondre els valors i funcionament d'aquest important espai.

L'Ajuntament d'Alcúdia, el 1993 ja va acordar, per unanimitat, demanar al
Govern Ia declaració, però no ha estat fins avui que ha estat possible. Es,
independentment de les estratègies que hi pugui haver hagut darrera (com a tota
maniobra política, desgraciadament) perarríbaraaquestfinal, una notícia bona per
a Mallorca en general i per a Alcúdia en particular, un municipi on tenim un bon
desgavell en sentit urbanístic, tots ho sabem. Ecologistes i no ecologistes hem d'estar
contents d'aquesta decisió, i als especuladors (que ben segur que n'hi havia, perquè
hi són pertot) que hi voldrien haver vist ciment a damunt, des d'aquí els de/m que se
fotin! •

Panadería
Pastelería

Fábrica y oficina:
Jaime II

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

Tienda:
C/. d'Es MoII, 19 - TeI. 54 52 49

ALCUDIA - Mallorca

Colonya
Caixa PoUença

Oficina ALCÚDIA
Cl. d'Es MoII, 27

TeI. 54 55 31

Oficina PORT D'ALCÚDIA
C/. CapitàCortés, 18

TeI. 54 76 60

Cases de s$fe

Son Sant Martí
BODAS, BANQUETES

YCOMUNIONES
LOCALES CLIMATIZADOS

CONGRESOS

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

MURO (MaNorca)
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La Festa de les Verges a Alcúdia

Demà són les Verges
tothom ha d'anar
a dins les alzines
bunyols a menjar.

Fa bunyols dins sa caldera
i és plena d'oli qui bull
i de sa pasta està enrere
i té damunt sa pastera
dos ribells a caramull.

Si et demanen què és estat
tant d'oli per sa gonella
has de dir:-esquits de sa pella
d'anit, que hem bunyolat!.

Ara sa darrera va
tant si dorm com si és colgada
pegau forta sa sonada
i cremau-li s'enramada
que per allà tot hi va.

Cançons, bunyols i mistela, elements
típics de Ia vigília de les Verges, quan els
joves i majors surten al carrer amb les seves
guitarres amb un repertori ben ample, on es
passa gust de sentir-los cantar les seves
cançons a les estimades o al·lotes. Mentres-
tant, lajove, emocionada o empegueïda surt
al carrer amb un plat de bunyols amb sucre,

Grup dejoves cantaires que endolciren Ia nit alcudienca de les Verges. Hi podem
veure en Guanxo, en Jaume Viver, en Toni Mayol, en Jaume Adrover, en Jaume Garcia i dos

companys més.

i si és de mel, encara més dolç! Tot això,
naturalment, acompanyat d'un bon tassó de
mistela.

"La festa de les Verges té lloc dia 21
d'octubre, festa de Santa Úrsula, en comme-
moració de les onze mil verges de Colònia.
Aquesta devoció cristiana es propagà arreu
d'Europa arran de Ia descoberta, el 1106, a
Colònia, de les relíquies d'onze màrtirs ver-
ges, que per confusió passaren a ser onze

Recepta per fer
bunyols

Ingredients

250g.de fa r ina
: 500 ». de patata hi i l l ida i feta purc

7 " j 2 o u s a i i i h c l bl;:mcpujat Jj|
20 < < Ue llevat de pa dissolt errin

iasscta amb un poc d'aigua tèbia

Amb tol :,Is ingredients l'eis una
ie ixar tovarunmínim

( P i I U a l u > r u c n un lloclcbi. l'assat;aC]uesAmps,jacsp()dcnc()nicncararerelsbunyols.
Ai>afau ima petita ració de pasta i t i rau-la dins Ia paella amb oli bullent, sempre <.le
manera que lapasta quedi amb un forat cnmig. Quan estiguin rossos, t rc is- lus de l 'ol i
iserviu-losensucratsoaeómpanyaísambmel.

mil.Lamésfamosad'ellesfouSantaÚrsula.
A Mallorca, durant Ia revetlla, es va fer

costum que els fadrins del poble anassin a
cantar serenates a les fadrines, les quals els
convidaven a tastar bunyols" (extret del
Parenòstic de les IlIes Balears, editat per Sa
Nostra).

També Ia nostra gent major va voler
celebrar aquesta festa. La fotografia de l'es-
querra és testimoni on podeu veure a les
madones preparant Ia bunyolada. •

LIMPIEZAS URBANAS
DE MALLORCA, S.A.

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

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

DOMICILIO SOCIAL:
C/. Juan Monjo March, 42

07450 - Sta. Margalida
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r mL'esgIesia del Port d'Alcudia, renovada
Dia 31 s'inauguraren les obres de reforma

Maíeu Ferrer

El Bisbe de Mallorca, Teodor Úbeda, va
inaugurar el darrer dissabte d'octubre, dia
31, les obres que s'han fet a Ia parròquia de
Sant Pere i Ia Mare de Déu del Carme del
Port d'Alcúdia, que han tengut un pressu-
post de 60 milions. La benedicció i inaugu-
ració es vaferamb una missa, a les sis i mitja
del capvespre, ala qual hi participaren cape-
llans que han tengut qualque lligam amb
Alcúdia. A més a més dels feels que hi
participaren -l'església estava plena- les
autoritats locals, encapçalades pel batle
d'Alcúdia, Miquel Ramis, també acompa-
nyaren els catòlics del MoIl. Al final de
l'eucaristia el Bisbe va destapar una placa
commemorativa de l'acte.

Les obres que s'han inaugurat s'havien
de fer, en un principi, en tres fases, però
finalment des del Bisbat es va decidir em-
prendre les tres fases en una tota sola. Con-
cretament s ' ha fet u na rehabil itació del tem-
ple, on principalment s' han intentat subsanar
els problemes d'humitat que patia l'edifici.
Aixímateixs'hanfetaltrescosescomarran-
jar les juntes de les teulades, tapar crulls,
polir les rajoles, canviar Ia il·luminació, les
làmines exteriors...Potser el canvi més sig-
nificatiu, a l'interior i exterior del temple,
hagi estat Ia substitució dels antics vitralls
per altres que fan referència a motius pes-
quers, escenes bíbliques, vegetació
autoctona...plens de colors mediterranis,
d'una gran bellesa. En total s'han posat 29
vitralls nous.

Una altra realització ha estat laconstruc-
ció de sales parroquials per a fer-hi cateque-
si i reunions de grups pastorals. Tot això
s'ha emmarcat en una gran nau de fusta en
un costatdel'església, el centre de Ia qual és
una gran sala de reunions on hi caben prop
de 150persones.

Ladarreraobrahaestatlaconstruccióde
Ia rectoria, que va sobre allò queja hi havia
edificat. D'aquesta manera, el rector de Ia
parròquiadelMollbenaviatestaràinstal·lat
en Ia mateixa parròquia, i no a Ia rectoria
d'Alcúdia, com fins ara. Aquesta serà una
manera de tenir un contacte més constant
amb els feligresos.

No hem d'oblidar que a l'exterior del
temple s'ha allargat el porxo i s'ha alçat una
mena de campanar simbòlic, on ben aviat
semblaque s'hi col·locaran dues campanes
que ara es fan a França. •

El bisbe de Mallorca, presidint l'eucaristia, amb el rector a Ia seva dreta.

60milions
::: ' ':': ' :

Segons ens va dir el rector, Pere Gerard Bestard, "el cost total de la i i ivers ió
seran prop de 60 milions. Havien de ser més, però hem rebut una subvenció de1!? "i
milions perpart de laConselleriade Foment, i enS:Veurem exetiipts de pagar I ' IVA, ;
i això és una gran ajuda". Per poder dur el pes de les obres més repartit, es va crear
unacomissio,"aIaquaI ^deia el rector-jovull agrairel seuèsforç." ï

LasorpresaperalsresponsablesdelaparròquiaésquerAjuntamentd'Alcúdia
dernoment noels hädonätcaptipüsd'ajudäo süÜvenciÖ, nitämpÖcelsha regala t i
Ia llicència d'obres (prop l.400.000 pls.), cosa que si ha fet altres vegades amb
altres grups. Així i tòt, sembla que es posarà en marxa un conveni amb aquesta
ins t i tuc ió . . ¡i; : . . . . . . . . . .:||1! ;:; . ¡I

Amb aquestes obres s'ha acabat un projecte que ja tenia 31 anys d'existència,
i que aras'ha.yist consolidat. "Només manca, deja Pere G. Bestard, que Iagcnt- s
i especialment Ia gent que viu en el Port d'Alcúdia, prengui consciència i ens ajudi.
De:moment pagam les certificacions d'obraambels donatiusdelstfeelsJorgahis- ji
mes com Sa Nostra i Colonya, que han aportat 250 i 200.000 pts respectivament.
Encoratj a tothom perquè prengui responsabilitats enuria obra queés en benefici
de tot el MoII".

Imatge del refresc posterior a Ia missa

novembre'98 • revista d'alcúdia • 5
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EQUIPADO
0

1
1

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.
1.4SX
1.6SX
1. 6 ELX
1. 6 ELX Auto.
1.8 ELX
TD 75 SX
TD 1 00 SX

Cilindrada
CC.

1.370
1.581
1.581
1.581
1.747
1.910
1.910

Potencia
CV
80
103
103
103
113
75
100

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

NOS MUEVE LA PASION.

Concesionario Oficial:
AUTOVENTA MANACOR, S.L. UULJU

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: MARTO>J FERRlOL. TeI. 52 07 91

LIDERES EN INSTAUCIONES
Bares
Hoteles m¿s rAA
Cafeterías <je ^j^Ji

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

___ MMM

^ I N S T A L A C I O N ES N
_ m
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EIs vianants, els nous protagonistes del
passeig marítim

Amb aquesta obra el MoII d'Alcúdia canviarà totalment Ia primera línia

Espectacular és el canvi que experimen-
ta aquests dies amb Ia continuació de les
obres el passeig marítim del Port d'Alcúdia.
Aquestes obres, que tornaren a començar
diaprimerd'octubred'enguany,suposaran
un canvi total de Ia imatge del front marítim
del Port d'Alcúdia. Concretament, des de
l'Ajuntament s'ha assenyalat que "l'objec-
tiu bàsic d'aquestprojecte és Ia transforma-
ciddel'actuaIpasseigenunespaiprincipal-
inent de vianants, que ocuparà una superfí-
cie de 24.052 m2, respectant el pas de vehi-
cles per accedir al port esportiu, al moll
pesquer i per a operacions ocasionals de
càrrega i descàrrega."

Per a Ia realització d'aquesta reforma es
disposa d'un pressupost de prop de 420
milions, cofinançats bàsicament pel PIa
d'Excel·lència turística i el PIa Mirall, amb
laparticipaciódel'Ajuntamentd'Alcúdiai
l'Autoritat Portuària.

El nou paviment, que serà el principal
element definidor de Ia futura imatge del
conjunt, estarà composat per pedres de
lerratzo que configuraran, segons fonts de
l'Ajuntament, "un espai geomètric molt
suggestiu visualment, i un passeig sinuós en
planta i de 4 m d'amplària, de fusta de
bolondo i que s'alça com a mirador entre
passarel·les de vianants a Ia zona del moll i
devora l'entrada al port esportiu".

Sembla que es conservaran gran part de
Ics palmeres actuals i se' n sembraran 269 de
noves, a fi de donar aI conjunt una sensació
il'oasi. L'ordenació de tota aquesta àrea es

Aixíha quedat Ia petita platja de devora el port esportiu

completarà amb Ia col·locació de nou mobi-
liari urbà i enllumenat, així com amb el
soterramentde les línies aèries d'electricitat
i telefonia que existeixen actualment.

EL PRESSUPOST ES DE 420

MILIONS DE PTS.

EL PROJECTE COMPRÈN UNA

SUPERFÍCIE DE 24.052 M2 I S'l·ll

SEMBRARAN 269 PALMERES NOVES

Queixes dels veïnats
Un grup de veïnats del MoIl es varen queixar

mitjançant Ia premsa per mor de l'arrabassada
dels pins que hi havia en el polígon naval del Port
d'Alcúdia, ben a davant el moll de pescadors.
Segons els veïnats, enlloc de llevar els pins
s'havien d'haver inclòs en el projecte.

També hi ha hagut queixes perquè ha desa-
paregut Ia petita platja que hi havia devora
rentradadelportesportiu,moltvisitadaal'estiu.

Per altra banda, hem d'esmentarque el Con-
sell de Mallorca finalment ha exclòs de Ia mora-
tòriaurbanísticaelsòlurbanitzabledesaTorreta,
devora l'edifici de Provialsa, on l'Ajuntament
tenia firmat un conveni per fer-hi aparcaments,
que sens dubte seran ben necessaris després
d'estar enllestit el nou passeig marítim, que
eliminarànombroses placesd'estacionament. •

C/. Morer Vermell, 8 • 07409 - ALCUDIA
TEL./FAX: 54 62 81

Bar - Restaurant - Grill

L'AUP
Museu de carruatges i antic utillatge de camp

s4vto&&a&, &eix/fa&o, ^&zw&a/to'&4asa>

TeI. 971 53 26 06
Ctra. Port de Pollença a Pollença
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1.784.000 pts. per a La
La subhasta organitzada per l'Obreria vaser un èxit

x _

u Ferrer

Un èxit, així es pot qualificar el resultat de Ia subhasta organit-
zada eI passat divendres dia 30 d'octubre a les cases de Son Sant
Martí, amb Ia participació de devers 310 persones, i on es varen
vendre els 15 quadres donats per artistes -Ia majoria vinculats a
Alcúdia- amb un total recaptat d'1.784.000 pts, una xifra que no
preveien els organitzadors. A més a més, hi hem d'afegir les 80.000
pts que es recaptaren del sopar, que valia 3.000 pts per persona.

La subhasta va ser presentada per Ia directora d'Alcúdia Ràdio,
MargalidaSocias, i lagents'hi vabolcartotd'una.Valadirqueels
quadres tenien com a preu de sortida Ia meitat del seu valor real, tot
i que abans de Ia subhasta s'havien pogut presentar ofertes a sobre
tancat, i això va variar el preu de sortida d'alguns quadres (agafant
laxifra màximaofertada). EIs artistes que hi participaren foren Josep
M. Alaminos, Gerry Blood, Pedro Company, Ramon Company,
AntonioGarreta,IsabelMartorell,SinclairMahdavi,TeresaPalmer,
Antoni Rovira, Bartomeu Ventayol,PeterWidman, Tomàs Gómez,
Ben Jakober i Ia seva dona Yannick Vu (que cediren una obra
conjunta) i Vicenç Ochoa.

Obres a I'hostatgeria
La finalitat d'aquesta iniciativa no és altra que recaptar fons per

a les obres que d'ençà de Ia segona quinzena de setembre han
començat a l'ermita de La Victòria. L'objectiu de l'Obreria de La
Victòria, creada el juny de 1996, és aconseguir Ia recuperació de
remblematicedifici,especialmenttornaraferfuncionarl'hostatge-
ria, que fa 20 anys que roman tancada. Durant aquest temps l'edifici
haesdevingutpracticamentenrui'nes,iperaixorObreriavadecidir,
amb el suport total del rector Francesc Ramis, posar fil a l'agulla, i
per això, segons ens explicaren Bartomeu Oliver i Toni Bennàssar
-vicepresident i vocal del'Obreria, respectivament- "hemcomençat
a rehabilitar Ia teulada, que estava plena de goteres i queia de pertot.
La idea és fer 6 habitacions a cadascuna de les dues plantes que hi
ha a l'hostatgeria, 4 de dobles i 2 d'individuals, amb servicis cada
una. També volem fer una cuina a Ia primera planta i dos espais
comuns a Ia segona."

Segons ells, l'edifici es modificarà molt poc "perquè Ia intenció
és només rehabilitar-lo i donar-li l'ús que havia tengut fins ara, res
més." Les obres tenen un pressupost de 14 milions, però s'hi han

CLINICAMEDICOESTETICA
DIETÉTICAYNUTRICIÓN

OBESIDAD, CELULITIS, MESOTERAPIA
TRATAMIENTO VARICES Y ARAÑAS VASCULARES

(Eliminación por esclerosis)
ENVEJECIMIENTO CUTÁNEO

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

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

Dr. ALBERTO MORANO VENTAYOL

ALCUDIA: PIz. Carlos V11 - TeI. 54 61 61
PALMA: PIz. Fortí, 3B, 7°, 1a - TeI. 73 82 77

d'afegir els imprevists "com ara, que haurem de canviar el forjat de
Ia segona planta, perquè totes les bigues cauen, i no ens ho esperà-
vem".

Una Obreria activa
L'Obreria d'amics de La Victòria està formada per 430 obrers,

15delsqualsformenlaJuntadirectiva,is'estructura,basicament,en
tres comissions: Obres, Economia i Festes. Precisament aquesta
darrera ha estat Ia impulsora d'iniciatives com Ia recuperació de Ia
pujada a l'ermita a peu per Pasqua, Ia revitalització de Ia festa de Ia
Mare de Déu i Ia tómbola que es va fer durant Ia Fira d'enguany, i
que va aconseguir recaptar 820.000 pts.

Tot això demostra que eIs amics de l'Obreria són moIt actius, i
de moment no descansaran fins veureque les obres estan enllestides,
"deversjuliol de l'any qui ve, si tot va bé" comentava en Toni.

Araestantramitantlespeticionsd'ajudes ales institucions, ide
momentFAjuntainentd'Alcúdianoelshacobratlallicènciad'obres.

Així mateix, comentava en Tomeu, "aquest tipus de coses ha
servit perquè Ia gent del poble ens hàgim reunit i hàgim fet actes
col·lectius, tots plegats".

Tant en Tomeu com en Toni volen agrair a tothom Ia seva
col·laboració, i animen des d'aquí a formar part de l'Obreria. La
quota mínima és de2.000 pts per any, i si vos interessa fer-vos obrers,
posau-vos en contacte amb Ia parròquia de Sant Jaume. També
podeu fer donatius al compte de La Caixa del Port d'Alcúdia núm.
2100058361 0200160784.

Audi

U t O ,s.l.

Avinguda d'Inca, 54 • TeI. 54 58 72
07400 - ALCÚDIA (Mallorca)
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El PSOE d'Alcúdia torna a
l'Oposició

EIs socialistes han deixat les àrees de les quals eren
responsables

MateuFerrer

Xavier Turrado, Antoni Gelabert i Julià
d'Hevia,elstresregidorssocialistesquefins
araesresponsabilitzavendelesàreesd'Edu-
cació i participació ciutadana, Turisme i
Esports, respectivament, varen presentar
divendres dia 6 Ia seva renúncia als càrrecs.
El motiu és queperalssocialistes el PP no ha
acomplit els acords de dotar econòmica-
ment els seus projectes, ni tampoc els ha
deixat fer feina "amb total autonomia", així
ho expressava a Ia sessió plenària de dijous
dia 5 Xavier Turrado, que va entrar en una
forta discussió amb el batle Miquel Ramis,
en Ia qual fins i tot arribaren als insults.

En el mateix ple el portaveu socialista i
exbatle d'AIcúdia, Antoni Alemany, es va
queixar de les pegues amb què es trobaven
els socialistes a l'hora de tirar endavant
projectes, per Ia qual cosa el PSOE va deci-

dir, finalment, tornar a l'oposició, ben igual
que abans d'arribar a l'acord entre els dos
partits, ara fa un any i dos mesos.

Hem de recordar que aquest acord es fa
fer perquè, davant el nomenament de Mi
quel Ramis com a Conseller de Medi Ambi-
ent, els socialistes alcudiencs consideraren
que no tendria el temps a bastament per a
encarregar-se de Ia gestió de batlia, per això
acceptaren de participar en el govern muni-
cipal.

El mes de setembre d'enguany els soci-
alistesjadenunciarenala^evíííaa'A/cúí/i'a
el boicot de què eren víctimes, segons ells,
per part del PP, i tot i que insinuaren Ia
possibilitat de rompre l'acord, no ha estat
fins ara que ho han fet explícit.

El PSOE torna a estar idò, a l'oposició,
funció que, també segons manifestacions
socialistes, mai han deixat d'exercir. •

Curs de mostradors
Pimeco organitza aquests dies a Alcúdia un curs de mostradors comercials, amb Ia

finalitat d'orientar els professionals del món del comerç en les noves tendències actuals. El
curs s'impartiràels propers dies 12, 19 i 26 de novembre, on s'explicarà Ia Teoria ipràcüca
del'aparadorcomercial, estmtegiesperalasevarealitzacioie]sdies3,1Oi 17dedesembre,
on s'iniciaràels alumnes en Ia realitzaciód'aparadors comercialsamb temanadalenc, amb
el suport de professionals en Ia matèria.

El curs va fer Ia primera classe dia 5 de novembre, amb Ia introducció al'aparadorisme.
El preu de Ia matrícula és de 5.000 pts i per a més informació podeu cridar als tels. 971 54
5559i971 502791.

També hem pogut saber que, si tot va bé, sembla que per Nadal s'organitzarà, amb el
suport de l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament, un concurs de mostradors a Alcúdia, obert a
tothom, a fi d'estimular Ia creació i Ia imaginació. •

Josep Melià, investit
Dcxtor Honoris Causa

Artà va viureunajornada emocionada el
passat divendres dia 23 d'octubre, perquè
un dels seus fills, Josep Melià, era investit
Doctor honoris causa per Ia Universitat de
les Illes Balears, a l'església parroquial.
Aquest reconeixement ha estat ben vist per
tothom, perquè Melià, periodista, novel-
lista, polític, misser, assagista...es un dels
referents bàsics per a Ia història del pensa-
ment mallorquí en aquest segle.

En el seu discurs, Melià va incidir
especialment en dos temes, vitals per a Ia
societat balear d'aquesta època: Ia necessi-
tat d'integrar a tothom que viu en aquestes
illes per tal de configurar una societat forta
i modèlica, amb el respecte que es mereix Ia
nostra cultura, i Ia defensa de Ia llengua
pròpia, el català. Per això va expressar que
Ii agradaria "que el castellà perdés el seu
caràcter hegemònic que Ii atorga l'actual
Constitució".

Josep Melià és molt conegut a Alcúdia,
poble on va néixer Ia seva dona i on viuen
ambregularitat.Aquítémoltsd'amicsigent
que 1 ' aprecia, perquè durant Ia seva trajectò-
ria vital, s'ho ha sabut guanyar. •

ABIERTO SABADOS, DOMINGOS YFESTIVOS
FERRETERIA
Menaje
Servicio en
general para
Ia hostelería
Muebles terraza,
jardín y piscinas.

DROGUERIA
Material eléctrico y

sanitario (fontanería)
Todo en bricolage

Almacén de plásticos
Distribuidor de las

pinturas BRUGUER y
ERCOLUX

Profesionales de Ia ferretería a su servicio
^« l̂.MIB FEMBERH LLOMGAR, C.B.

Via Pollentia, 45-B
07400 - ALCUDIA (Mallorca)

TeIf. 971 54 51 65
Fax:971548624

-̂ p-;RESTaURApE,-,|-:
Teodoro Ganet, 2 vPto. Alcudia • Tel.971 54 7364
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destacades del Futur Alcúdia'98
La tradicionaljornada de reflexió del sector turístic es va celebrar el passat 21 d'octubre

MateuFerrer

Sota Ia moderació de Josep Melià, els
participants en el FuturAlcúdia'98 es varen
reunir en el Club Pollentia el passat dime-
cres dia 21 d'octubre. Entre els assistents
destacatshemd'esmentarelbatled'Alcúdia
i Conseller de Medi Ambient, Miquel Ra-
mis, el Conseller de Turisme, José M.
Gonzalez Ortea, el Conseller de Medi Am-
bient del Consell de Mallorca, Francesc
Antich, apartdels catedràtics de IaUIB i del
vicepresident de l'Associació hotelera de
Mallorca, Ferran Porto. Lajornada comen-
çà amb mitja hora de retard (a les 10 h), però
finalment el moderador va saber ajustar el
temps, i a les 14 h i pico els assistents ja
dinaven, de manera que no es va allargar
més d'allò previst.

El batle d'Alcúdia va obrir lesjornades
i va fer una reflexió important: va llegir un
informe de l'any 81 on es deia que una
tercerapartdelsturistesvenienaquíperquè
altres zones estaven saturades. Ramis afir-
mà que "avui aquesta situació ha canviat, i
els turistes ja trien Alcúdia des del país
d'origen". El batle no va romandre a Ia taula
del ponents, tot i que un parell de vegades va
parlar des del públic.

El PIa estratègic Alcúdia 2020
Poc després va venir Ia ponència dels

catedràtics de IaUIB, Antoni Sastre i Eugeni
Aguiló, que presentaren els primers resul-
tats del Plaestratègic 2020, encarregat ara fa
un any per l'Ajuntament. Aquest pIa vol
ésser una oportunitat de reflexió, que per-
meti obtenir una visió global del municipi.
Es, en paraules d'Aguiló, "una medicina
preventiva".

Hi ha hagut, de moment, una tasca prè-
via de reunions i enquestes amb diferents
professionals de tots eIs camps i àmbits deI
municipi, s'han fet 1.500 enquestes a turis-
tes i s'han enviat 800 enquestes a residents,
de les quals es tenen un 50% de respostes.

Antoni Sastre va exposar unes dades
moltinteressants sobre l'anàlisi demogràfi-

ca a Alcúdia, de les quals podem destacar una sèrie de trets ben significatius:

..:'•Anàlisi ¡ i . : i o ¡ ; ; i a f i e a I i ¡1 ' | ' ' ,,':
.. ;-Crèixeíiïenl uUapoblacíó 1900-lWl|l||l
' - ' ' -CreixeiMcntdelapobladin97p--I998"l819% |

; -Ci-eixcnientdelapqbIaciol991!998=:38.()%' :
-Creixemcnl·delapobladó
-Taxa nUtalitat-1991:-:i996= l3J /%,4 ; i méselcvadaMalíorca . : . . . ; r : :

. . -T;!xa''m<ri;;ilii;U J99Ï.-:
:19%~7.OT/<5:i:in!;:; ¡wuxaíic:

:ffl¡j|j|lE,;:/ : ;

- T a x í i c r o i X í - í í i o M í vc;>i-,i.aim 199J | i9%/0^5%,2n mcsal tc leMalBrca
: --Taxn sajçio migralori 1991 -- |.9'9(> = 43iH2%, . l rmes a l l d e Mallorca.. .

^^T;ix;i <;,e-;xel|lln;okit í99[^i996=::ÍÍÍll¡Ín.iiiés aIt de Mallorca
- " ; 1 '' " • . . .. ' • ' . - . ' . - - . ' -• .•• • • .. - - • . • : . ' • •':, . : • . - •. ;': : •

En l'anàlisi demogràfica, destaca el fort creixement de Ia població. L'any 1970 hi havia
3.900 habitants, i en aquests 28 anys ha crescut fins a superar els 11.000, això suposa un
augment del 183,9%. Aquest creixement és degut, bàsicament, a Ia forta onada d'immigra-
ció. Respecte a Ia taxa de natalitat, Alcúdia té una de les més altes de Mallorca, un 13%,
mentre Ia de mortalitat és Ia 3a més baixa de l'illa. Així mateix, el saldo migratori és el més
alt de Mallorca.

AiiàlisidcniogrìificalI
Poblac. ioalr . i i ( l ic i icaj)cr<)[ i ; ' , i , i ! ; ; . .

;>::.:v33.8%iiascinla.cnehiiunicipi.: H
-:v :21 .4% nascuda a allrcs municipis ! ;a!cars
- : . 3 4 % n a s c u < l a a l a p e n í n s L i l a : . :
- : : : i ( ) ,8%na,scu( laarcs t rangcr

¡|¡¡¡l|||||ÍÍ|A|A§M|a'A¡cijd¡;i::M.Í)44.' | .. J B
|l|f|SbJa^io:;fes)dent::no einpaiironSaa (estiu). : 44.596 ~; : ' ;

:

• • • • :V! l ) !asaoi( ) ta j f | | f f l |n . i ( : i ! ) i : - ' . '> '>jVK) ' ' . ; ; ' - . . .
Jm i V t : v ! S K ) pqb5lli|pOii ' "^.0',:',
- Pi-evisio..t()lalpoblacio-20()R.=j5.00f)-(taxcs'dccrcixeinent
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D'aquestasegonaanalisi,n'extreimque
nomésunatercerapartdelsalcudiencsd'avui
són nascuts a Alcúdia. La resta són d'altres
llocs de les Balears, i Ia xifra més aIta és de
Ia població nascuda a Ia península (concre-
tament a Andalusia). Si em permeteu el
comentari, llegint aquestes xifres, es pot
afirmar que, ésser alcudienc d'arrel, avui
dia, és tot un mèrit a Alcúdia.

La xifra més preocupant és Ia darrera: si
es mantenen les taxes decreixe-
mentactuals, lapoblaciópodria
arribar a més de 80.000 habi-
tants, un número que escarrufa.

Situació econòmica
del sector turístic

Antoni Serra també va fer
referència al sector turístic i a
les enquestes fetes aquest estiu
als residents, els resultats de les
quals vos oferirem amb més
detall a Ia propera revista, tot i
que podem destacar que Ia conclusió gene-
ral és que "Alcúdia no ha de créixer més en
població, però sí en valors culturals,
tradicio...sense perdre Ia consciència de
poble".

Sobre el turisme, Serra va destacar que
un 9% de turistes vénen amb l'oferta "AIl
inclusive", una xifra molt alta dins el con-
junt de Mallorca. També va destacar que a
Alcúdiapredominael turismefamiliar, més
britànic que no pas alemany, amb estades
una mica superiors a Ia mitjanade l'illa. En
general, els turistes que visiten Alcúdiaque-
den molt contents (un 88%), i els qui ja hi
havien estat expressen que Alcúdia ha mi-
llorat més que el conjunt de Mallorca.

Ales ll,30,AntoniTarabini,directorde
Gadeso (empresa que fa anàlisis sociològi-
ques, econòmiques...) va presentar el diag-
nòstic "Estiu'98", amb moltes referències a

*lWVfflgS

Alcúdia. "Aquí, va dir Tarabini, els turistes
consideren queels comerços són cars i estan
mal ubicats.El trànsitde lacarreteraés molt
negatiu". En aquest sentit, Tarabini va po-
der confirmar que, contràriament a allò que
moltde gentpensa, és més mal considerada,
pels turistes, Ia carretera Artà-Alcúdia que
no, per exemple, Ia central de Gesa ("en el
seu país també n'hi ha"). En aquest moment
el batle va fer una intervenció on exposava

que amb Ia carretera de
circumval·lació minvaria el

Ì trànsitdelacarreterad'Artà,
i ques'hi posarien més semà-
fors per als vianants. EIs es-
trangers també es queixen de
Ia mala informació sobre els
preus, i per contra, valoren
molt positivament Ia moder-
nització que han sofert Ia
majoria d'hoteIs.

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

Taula rodona
Finalment hi va haver Ia taula rodona,

amb la participació dels consellers de turis-
me i medi ambient del Consell, els catedrà-
tics de laUIB,Tarabini, Ferran Porto i el Dr.
Iwand, directorgeneral de medi ambient del
touroperador TUI, que va ser molt escoltat.

El catedràtic Aguiló va parlard'un terna
conflictiu:l'ecotaxa(lacreaciod'unimpost
per al turista, pels servicis i recursos que
consumeix en Ia seva estada), i va manifes-
tarque, tot i ésserun temapolèmic, s'hauria
d'arribar a debatre. El Dr. Iwand va mani-
festar-seencontra,dientque"deixauqueels
turistes triïn si els han agradat o no els
vostres serveis, i amb el seu retorn ja vos
compensaran, no els faceu pagar per enda-
vant".

La conclusió més clara, emperò, i més
unànime, és que és necessari aturar el crei-
xement urbanístic, ja que tots els estudis

GESTIÓ IMMOBIUÀMA

XISCOCOMPANY
EXPERT IMMOBILIARI núm.244

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

Tel./Fax: 989 60 53 00

NOMÉS UNA

TERCERA ÍART DE LA

POBLAC/Ó

ALCUDlENCA ACTUAL

ES NASCUDA A

ALCÚDIA

confirmen Ia proximitat de Ia saturació.
L'aigua és una de les grans amenaces, i s'ha
de garantir el subministrament i Ia seva
qualitat. EIs residus són un altrepuntessen-
cial. El conflicteentreel Govern i el Consell
no pot dur res de bo.

Les DOT (directrius d'ordenació del
territori), són Ia millor manera d'evitar el
descongestionament, peròjafa massa temps
que estan en retard d'establiment.

Quant a Alcúdia, es va repetir que allò
essencial és "créixer en qualitat, i no en
quantitat".

Al fmal de lajornadaes varen repartireIs
distintius ecotuiistics als establiments alcu-
diencs que acompleixen Ia normativa esta-
blerta. Han renovat les seves plaques
ecoturístiques: Club Pollentia, Bahía de
Alcúdia, Tropic Garden, Sun Garden,
Alcudia Garden, Aparthotel Garden, Estre-
lIadeMar,EdenLago,AstoriaPlaya,Ciudad
Blanca i Ivory Playa. Per altra banda es
concediren tres distintius ecoturístics nous,
als hotels Orquidea Playa i Golfgarden. La
novetat va ésser Ia placa concedida al res-
taurant-cafè Mariners, del MoIl. Es Ia pri-
mera vegada que aquest distintiu s'atorga a
un restaurant. •

•Fruites-
Ca'n Biniaco

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

REPARTO DLAJftIO
Supermercados
Restaurantes

Cafeterias
Hoteles
ALMACEN

Ctra. Sta. Margarita, Km. 3
FRTJTERLA. - Venta al DetaUe
Paseo Colon, 59 • Can Picafort
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AHORA POR LA COMPRA
DE SUS CRISTALES

PROGRESIVOS O BIFOCALES
LE REGALAMOS LA MONTURA

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

EN FIAT SOMOS
LOS MAS COMERCIALES

1.660kg.cargautil
disponible en
100 versiones

2.295.000 PTS.

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

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

mente en FIAT somos los más comerciales.

Concesionario Oficial:
AUTOVENTA MANACOR, S.A.

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

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

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

Laplantilladelapolicialocald'Alcúdiaesvareunirdimecresdia
28 d'octubreper celebrar Ia seva festa. EIs actes començaren a les 12
del migdia, amb una missa a l'església de Sant Jaume, i després es
va inaugurar el centre coordinador d'emergències 112, pioner a les
Balears, i molt ben especialitzat a Alcúdia, on s'encarrega de Ia
coordinació de totes les emergències.

Posteriormentelspolicies i lesautoritats varen menjarun bufette
en el Club PoIlentia. Allà es varen lliurarels premis de les proves de
tir, que s'havien celebrat Ia setmanapassada, i també es varen lliurar
unes plaques d'homenatge a algunes persones. El regidor de Segu-
retat ciutadana, Guillem Buades, va destacar l'evolució de lapolicia
local a Alcúdia, que ha aconseguit aquests anys especialitzar-se i
convertir-se en una gran unitat d'atenció i servei al ciutadà. Actual-
ment, laplantilla està formada per devers 50 agents, 5 dels quals són
dones.

A l'acte també hi anaren antics membres, actualmentjubilats, de
Ia policia local alcudienca.

Visita de Ia unitat mòbil contra el càncer
Un bon grapat d'alcudiencs i visitants s'acostaren a Ia unitat

mòbil de l'Associació Espanyola contra el càncer, situada el passat
diumenge dia u de novembre en el passeig Pere Ventayol. Aquesta
unitat mòbil, de quasi 14 metres de llargària, disposava d'un bon
nombre d'ordinadors preparats per a elaborar resultats personals en
base a consultes sobre exposició en el SoI, alimentació i consum

MOVIL

INFQ

d'alcohol i tabac. A més a més, també disposava d'una sèrie de
pantalles interactives i una balança per poder mesurar el pes i
l'alçada, a fi de poder donar tota Ia informació possible sobre aquesta
malaltia.

La presidenta de Ia delegació local contra el càncer d'Alcúdia,
Catalina Truyols, no podia amagar Ia seva alegria per l'èxit de
visitants, i vol manifestar des d'aquí el seu agraïment a tots i
cadascun dels qui hi varen passar, així com també va voler agrair Ia
presència del batle, Miquel Ramis, eljutge de pau i altres autoritats
que s'acostaren per veure aquesta unitat mòbil, que va romandre
oberta de les 9 i mitja a Ies vuit del vespre.

El president del'associació a les Balears, Joan Forteza, va voler
destacar que "aquesta visita és tot un mèrit per a Alcúdia, perquè Ia
unitat només farà una estada a Mallorca, i apart de visitar Alcúdia
com a primera destinació, només anirà a altres quatre pobles de
l'illa."

Festa de Tots Sants
AMallorca,tothomhosap,latradiciohaunitlafestivitatdeTots

Sants amb Ia commemoració dels difunts, que és l'endemà, dia 2 de
novembre. El cementeri d'Alcúdia, com mana Ia tradició, es va
omplir de flors com a símbol de record cap els alcudiencs que ens han
deixat. Tot i que molta de gentja havia anat a deixar el seu ram el dia
anterior a Ia festa, el diumenge tot Io dia el cementeri va estar ben
visitat, per Ia quaI cosa Ia policia local va muntar uns aparcaments
en una finca del costat.

A les 16,30 h. es va celebrar una missa en el cementeri per les
ànimes dels difunts.

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

corbates i0m!n< Í'ií'

Es el secretarí deI Partit Independent d'Alcúdia (PIAJ,
fundat fa poc

j** M¿fa+ f-tMti

n/endres dia 23 d'octubre es va presentar
ficialment a Alcúdia un nou partit polític,
I PIA, el secretari del qual és en Gabriel

Godino, un home que fins fa molt poc estava dins el
Partit Popular, en el qual va desenvolupar diferents
càrrecs, i Ia seva baixa com a militant ha provocat
tota casta de comentaris. Llicenciat en Filosofia i
Lletres, Biel Godino va néixer a Màlaga, però en els
12 mesosja va venir cap aquí. D'ençà que era molt
jove ja participava en activitats de caire cultural o
col·lectiu. "Record ̂ diu- que quan ningú en parlava,
jo i en Tomeu Català (actual president del Projecte
Home)ja organitzàrem un homenatge a Ia vellesa."

Mentre a Espanya hi havia ladictadura franquis-
ta, va estudiar un any a Roma, "i quan vaig tornarcap
aquíja duia idees noves. M'agradava molt llegir en
Fraga, perquè en els seus llibres sí que hi havia un
contingut ideològic, contràriament a allò que molta
gent pensava d'ell". Així, es va presentar a les
primeres eleccions democràtiques del 79. "Érem
n'Armenteras de primer de llista i jo de segon, per
Coalició democràtica (actual PP), i vàrem treure 3
regidors. Férem un pacte amb UCD, que en tenia 5,
i els dos del partit comunista i el regidor socialista,
passaren a l'Oposició." Godino creu que no és
agosarat afirmar que, "tot i el clima de tensió cons-
tant d'aquells moments, natural per l'etapa que
vivíem, jo crec que aconseguírem passar -en refe-
rència a l'Ajuntament- d'una institució de règim
franquista a una de democràtica sense massa trau-
mes, gràcies al seny que va ser constant". Paral-
lelament a ell, Gabriel Canellas (expresident de Ia
ComunitatAutonoma),vacomencarenelmondela
política, "i em va demanar per anar a les llistes
autonòmiques. Vaig sortir diputat i em feren porta-
veu adjunt del grup parlamentari. També vaig ésser
Conseller d'Obres i Serveis 8 anys en el Consell
Insular de Mallorca, i estic content de les meves
aportacions dins aquest camp, perquè avui encara
n'hi ha que es mantenen."

A les següents eleccions autonòmiques va tornar
a sortir elegit com a diputat, i el varen anomenar
Secretari 1 r del Parlament. "Durant aquesta etapa
vàrem informatitzar el Parlament, amb en Llorenç
Huguet (actual rector de Ia Universitat)".

A les eleccions del 91 l'anomenen Director
General de Presidència, primer amb en Canellas i
llavor amb en Soler. Quan entrà el President Matas,
"reestructurà Presidència i a mi em va passar a
DirectorGeneraldePatrimoni,perfinalmentllevar-
me i posar "eIs seus homes".

Paral·lelament, Godino va ocupar càrrecs en Ia
política local. L'any 91 es va presentar com a cap de
llista, "però per pocs vots va guanyar el PSOE. Crec,
emperò, que férem una bona Oposició."

En aquesta entrevista Biel Godino, que actual-
ment continua amb Ia seva feina com a mestre
d'escola en el "Porta del MoIl" (feina queja tenia
abans de dedicar-se a lapol ítica), parla sobre perquè
ha deixat el PP, partit on ell hi era des dels comença-
ments, i els motius que han duit a un home com ell
a formar un altre partit.
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La pregunta és òbvia. Com així t'has
donat de baixa del PP, BieI?

Perquè estic decebut, per això me n'he
anat. Abans de les eleccions del 95, jo vaig
ser qui va dur en Miquel Ramis (l'actual
batle i Conseller de Medi Ambient) al PP
alcudienc. Ho vaig fer perquè vaig pensar
que era bo tenir un candidat verjo, \ en
Miquel era un misserjove, políticament no
definit, i jo Ii donava suport obertament,
paral·lelament a Ia candidatura d'en Lluís
Morano, que com que havia estat Director
Generald'Industria,jateniaamicsicontaris.
Teníem, idò, en el partit, dos candidats, cosa
quejo crec que era ben bona, perquè sempre
vaigpensarquehavíemdeseroberts.Amés
a més, vaig incorporar al partitgent del CDS
i d'altres llocs; en resum, jo pensava que
érem un grup divers. Amb això un dia
decideix davallar a Alcúdia tota Ia plana
major del PP de Palma, amb en Canellas al
capdavant. Vengueren per demanar a en
Ramis que retiràs Ia seva candidatura a
favor d'en Morano. Jo era el president de Ia
Junta Iocal del PPaAlcúdia, i decidírem que
faríem votació de candidats. Així ho férem,
i va sortir en Miquel Ramis (ara bé, només
per 1 vot de diferència).

No me vaig equivocar, i el 95 guanyà-
rem les eleccions (també per 50 o 60 vots
respecte el PSOE, tampoc no ens hem d'en-
ganar), i férem un pacte amb UM. Ja va
començar a desagradar-me Ia idea que fes-
sinConselleraRamis,perquejomateixvaig
ser a dos càrrecs parescuts, i és molt difícil
dur-ho tot bé. Després el PP pactà amb els
socialistes, i tampoc me vaagradar, hi havia
unacosararaentrebastidors...Amesames,
aprovaren el conveni per continuar un de-
sastre com és Alcudiamar, i jo veia que
duienelpartitd'unamaneraquenom'agra-
dava. A les nostres reunions només s'escol-
taven frases com "s'ha acordat a l'Ajunta-
ment", "hem decidit això", "ho farem
aixf'...fins que vaig deixar d'anar a les reu-
nions, perquè trobava que no ens donaven
alsafiliatslainformacióquetocava, i amija
no m'hi uniares.

I així vares rompre els teus vincles
totalment?

Be, un dia, fa devers un any i mig, un
parent meu, en Sendín, va organitzar un
dinar amb jo, el meu germà, en Miquel
Ramis i en Bartomeu Rebassa (actual tinent
de batle), i vaig acceptar d'anar-hi. Allà en
Ramismevadirqueelpartitnoanavamassa
bé, però vaig veure que mentrestant ell
s'havia "autoproclamat" candidat amb el
suport d'un parell, sense que Ia resta deI

partit hagués estat consultat...i vegent el
talant no només que regnava a Alcúdia, sinó
a Ia Comunitat en general, em vaig decebre
més. El PP s'ha anat buidant de contingut, i
en canvi s'haomplertde corbates i gomines,
deJack's i Loewe, peròjo no veig enlloc un
projecte de Balears modern. EIs metges, per
exemple, tremolen per quan el Govern agafi
les competències de Sanitat.

En una paraula, no m'hi sentia identifi-
cat, ni amb el contingut ideològic ni amb les
formes, perquè no hi havia diàleg, ni projec-
te, ni idees il-lusionadores...I el cap no no-
més ha de servir per dur gomina...

I així...
Decidírem jo i un parell de fundar un

altre partit, però vàrem esperar fins haver
acabat l'estiu d'enguany, per veure si les
coses canviaven, però no va ser així. El PP
s'està bunkeritzant, i militant una persona
ho ha de ser per idees, no per pagar una
quota cada mes i ser una ovelleta. Per fer
això, me vaig estimar més anar-me'n. En
Miquel Ramis s 'ha carregat a dos
expresidents del PP, n'Armenteras ijo. Això
imposa ̂ rec- una reflexió.

Dia 29 de setembre constituírem el Par-
titIndependentd'Alcudia(PIA).L'avantat-
ge és que, perdre, no podem perdre res. Som
gent que, directa o indirectament, hem par-
ticipat en diferents coses per Alcúdia. Ara
som 20 membres que feim les reunions, i hi
hagentquehaviaestatd'UCD,delCDS,un
metge, un mestre, funcionaris, taxistes...mes
variat no ho podem ésser.

I com te sents, anímicament?
Com si començàs de nou, amb Ia matei-

xa il·lusió de fa 20 anys.
Ens han bombardejat de pertot, però

això és perquè hi ha molta de gent que té por
de perdre el "xiringuito" que té muntat amb
l'actual ajuntament. Però també hi ha molta
de gent queja n'està cansada. D'ençàquejo
vaig trencar amb el PP ningú s'ha posat en
contacte amb mi, ijo sé allò que fèiem quan
teníem un problema. Fins i tot hi ha hagut
gent del PP que m'ha dit que ha comprès Ia
meva decisió, i aixòja ho diu tot.

Com vos definiu, ideològicament?
Som un partit liberal progressista, que

volem fer feina per a Alcúdia, volem canvi-
ar el sistema tradicional de fer política, i
crear un projecte sempre obert.

De cara a un futur, l'anàlisi política per
poder arribar a conclusions ha de canviar,
perquè Ia societat dinàmica d'Alcúdia i
Mallorca així ho demanen.

El nostre primer punt de l'ideari és Ia
voluntat d'integració, que tothom vinculat
amb Alcúdia pugui canalitzar les seves in-
quietuds vers aquest poble. Vaig estar molt
content quan vaig veure que havíem coinci-
dit en aquest punt amb el discurs de Josep
Melià, anomenat Doctor Honoris Causa.

Esperam que els alcudiencs valorin Ia
nostra proposta, creim que val Ia pena, pel
futur de tots.

Per cert, quina és Ia teva opinió sobre
el retorn del PSOE a l'Oposició?

Crec que els socialistes han tornat allàon
havien d'haver estat sempre. El partit més
votat és el que ha de governar, i el segon ha
de ser a l'Oposició, perquè el ciutadà el
puguijutjar i així tengui una alternativa de
vot.

Personalment, acceptaries de ser can-
didat?

Ara importa estructurar i consolidar el
partit. Després de Nadal ja en parlarem, de
llistes. En tot cas, estic disponible per allò
que disposi el partit.

Crec sincerament que Ia idea que hem
tengut de néixer, ha caigut bé al poble.

TENaLA MATEIXA IL·LUSIÓ

QUEQUANVAIG

COMENÇAR DINS POLÍTICA

EL PSOE HA TORNAT A

ALLÀ ON HAURIA ü'l·lAVER

ESTAT SEMPRE

RAMIS S'HA CARREGAT A

DOS EXPRESIDENTS DEL PP

LOCAL, N'ARMENTERAS I

JO. CREC QUE AIXÒ

IMPOSA UNA REFLEXIÓ
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Sessió Plenària Ordinària. 5 de novembre de 1998

A aquestasessió plenària del dijous dia 5 de novembre, a l'ajuntament
d'Alcúdia, en total hi havia tretze punts a l'ordre del dia.

Després de l'aprovació de l'esborrany de les actes de sessions
anteriors, el segon punt era referent a Ia modificació de distintes
ordenances fiscals. Aquest punt se va aprovar per unanimitat.

El tercer punt del ple va ser el de les festes locals per al 99. Es varen
marcar per dia 29 dejuny, dia de Sant Pere, i dia 2 dejuliol, celebració
de Ia Mare de Déu de Ia Victòria. També va rebre el suport de tots els
grups polítics del consistori.

El punt quart del ple va ser sobre una proposta de reglament
d'honors i distincions (perquè l'ajuntament pugui atorgar honors i
distincions com f i l l il.lustre, f i l l adoptiu, f i l l predilecte d'Alcúdia, i
també les medalles de Ia ciutat, d'or i argent). Aquest punt quedà
aprovat per unanimitat.

EIs següents punts varen tractar de les adjudicacions del servei de
bar a Ia Tercera edat d'Alcúdia i a Ia Tercera edat del MoIl, que
respectivament s'adjudicaren a Maria Albertí i Antònia Montes. Amb-
dues propostes s'aprovaren amb els vots a favor del PP, UM i PSOE.

El punt setè de l'ordre del dia era Ia proposta de rehabilitació del
Casal de Can Fondo, amb l'objectiu d'instal.lar-hi l'arxiu històric i una
sala d'exposicions, després de Ia seva rehabilitació. Aquesta projecte
fou aprovat amb els vots a favorde tots els grups polítics del consistori
alcudienc.

El punt vuitè era sobre Ia regulació dels fitxers automatitzats amb
dades de caràcter personal. Aquest punt es referia a Ia signatura d'un
conveni entre l'Ajuntament i les agències de viatge del municipi, per a
l'expedició de certificats de residència a efectes de bonificacions per les
tarifes de transports. Aquest punt s'aprovà per unanimitat.

El punt novè de l'ordre del dia era Ia proposta de subvencions a
distints centres escolars. Aquest punt també s'aprovà per unanimitat.

El punt desè era referent a una altra subvenció, en aquest cas a
rEsglésiadelMoll.Concretamentunaajudaeconòmicadedosmilions
de pessetes anuals, durant cinc anys, firmantun conveni que permeti que
els locals parroquials del MoIl puguin esserutilit7.ats per fins culturals,
socials o altres que no desdiguin del lloc on es realit/.in. Aquest punt
s'aprovà amb els vots a favor de tots els grups polítics representants a
l'Ajuntament.

El punt onzè del Plenari ordinari del mes de novembre, era una
proposta de modificació de crèdit, en relació a Ia corporació municipal,
i als patronats d'esports, música i ràdio. Aquesta modificació també
rebé el suport tant del PP, com dTIM i el PSOE.

El punt dotzè, abans dels precs i preguntes, fou igualment aprovat
per unanimitat. Era el referent a un conveni entre lTnstitut Balear de
l'administració pública de Ia Conselleria de Ia funció Pública i
l 'Ajuntamentd'Alcúdia, mitjançant el Servei de normalització lingüís-
tica per a Ia realització de cursos de llengües europees, dins el PIa
Biannual, 98-99.

Presentades distintes mocions
En el transcurs d'aquest ple ordinari el batle expressà que hi havia

distintes mocions sobre les quals, per tractar-les al ple, s'havia de
demanar Ia seva votació d'inclusió, votant-se per unanimitat.

La primera de les mocions, presentada pel grup municipal del PP,
era Ia següent:

So l . l i c i t u r de Ia Universitat de les Illes Balears Ia creació d'un
Centre Universitari al municipi d'Alcúdia.

Aquesta moció rebé el suport tant del PP, grup que l'havia presen-
tada, així com també d'UM i del Grup Socialista.

La segona moció presentada al ple ordinari, igualment del Grup

Popular de l'Ajuntament d'Alcúdia, era Ia següent:
Demanar al Govern Balear que s'acometi Ia declaració de

S'Albufereta d'Alcúdia com a Parc Natural, en els termes més
convenients per a Ia seva protecció.

Aquesta moció va rebre igualment el suport del PP, d'UM i del
PSOE.

La tercera moció, presentada pel grup de regidors del PP a
l'Ajuntament d'Alcúdia, que proposava el següent:

Comunicar el Consell Insular de Mallorca Ia intenció de
l'ajuntament d'interposar recurs contenciós administratiu contra
l'acord adoptat pel PIe en data del dos de novembre del 98. També
Ia moció deiad'interposarl'esmentat recursen tots aquells aspectes
que vagin en contra del'informejuridic i de 1 'informe de l'arquitecte
municipal.

En aquesta moció se va encetar una discussió sobre les distintes
postures polítques en matèria urbanística, per part dels distints grups
polítics del consistori.

El batle Miquel Ramis, defensant Ia moció, afirmà que tot i que
pensael seu grup que hi ha urbanitzables a Alcúdiaque són susceptibles
i s'han de desclassificar, l'acord del CIM significa una vulneració del
principid'autonomia de l'ajuntament, de les competències municipals,
respecte a l'urbanisme. Segons el PP, s'ha de defensar l'autonomia
municipal només d'acord als informes tècnics emesos. D'aquí Ia
proposta de recórrer l'acord del Consell.

Antoni Alemany del grup socialista digué que no donarien suport
a aquesta moció perquè l'important són les voluntats polítiques i amb
els sis mesos de suspensió se mantén Ia postura de començar un procés
de desclassificació que beneficia a l'ajuntament, ja que s'evita que
entrin més plans parcials, i això dóna més tranquil.litat. Segons el
socialista s'ha de fer feina per desclassificar enlloc de posar contenci-
osos.

Per Ia seva banda, eI regidor d'UM Miquel Ferrer expressà que és
bo feruna reflexió profunda i seriosa i had'esser activa. El CIM ha estat
una institució que ha pres aquesta postura de suspensió dels urbanitza-
bles i que recull Ia voluntat i el sentit dels alcudiencs. Segons el regidor
s'aturen coses com urbanitzacions que poden significaruna població de
tres mil persones, dades que "escarrufen".

Per Ia seva banda, Miquel Ramis expressà que no esperava que se
donàs suport a Ia moció, per les consignes de Palma. Segons el batle Ia
voluntatdelsalcudiencslainterpretarajuntamentielsinformesemesos
pels tècnics es traslladaren al Consell i tampoc no es podia dur a ple
(detall demanat pel regidor Ferrer) a causa de Ia premura del termini.

El debat sobre les distintes postures polítiques en matèria urbanís-
tica, va continuar amb les afirmacions d'Antoni Alemany, en què Ia
moratòria afavoria a l'ajuntament, i Miquel Ferrer, afirmant que hi ha
manca de voluntat perquè mai no arriba el moment i sempre hi ha un
tema de forma, essent el moment ara, en Ia seva opinió. Alemany a més
digué que no hi havia consignes sinó coherència i Ia moratòria deixarà
que l'ajuntament desclassifiqui.

Per Ia seva banda, Miquel Ramis afirmà que Ia defensa del territori
també el marca Ia moratòria del Govern. I serà Ia gent Ia que dirà quina
institució és més creïble, essent el ple qui ha de dir el que s'ha de
desclassificar.

Finalment aquesta moció se va rebutjar, amb els vots en contra
d'UM i PSOE i a favor del PP.

Laquarta moció va serpresentada pels grups municipals d'UM i del
PSOE d'Alcúdia i tractava del següent:

Manifestar Ia voluntat de l'ajuntament de fer una política
urbanística clarament proteccionista del medi ambient, que res-
pongui els interessos generals de Ia població, preservantcl territori.
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Un segon punt d'aquesta moció era adherir-se a Ia manifestació
convocada per al proper dia 12 de Novembre, a les 20 h. a Ia Plaça
dTíspanya i convidar als ciutadans d'Alcúdia que expressin demo-
cràticament Ia voluntat de defensa del territori.

Antoni Alemany del PSOE, parlà en primer lloc, sobre aquesta
moció, dient que les associacions convocants i els partits polítics
manifestaran aquesta voluntat de preservació del medi ambient i Ia
convidada als ciutadans d'Alcúdia se fa des de Ia Institució perquè s'hi
adhereixin.

Miquel Ferrer d'UM, reiterà el suport a aquesta moció conjunta, i
que l'ocasió val Ia pena, amb una manifestació cívica, tranquil.la, però
clara i contundent.

Per Ia seva banda Miquel Ramis, del PP, demanà si era possible una
votació per separat perquè el seu grup municipal està d'acord amb
manifestar una voluntat política urbanística en els termes de proteccio-
nisme, i que com a Conseller de Medi ambient haviafet públic que si no
s'instrumentalitzava Ia manifestació estava fins i tot d'acord, però
l'esmentada manifestació per defensar una línia té noms i llinatges,
l'esquerra i el seu "braç armat ecologista", que és el GOB. Des del PP
no se pot adheriral segon puntde Ia moció (el referent a Ia manifestació),
sí al primer.

EIs grups que presentaren Ia moció varen dir que s'havia de votar
conjuntament.

La discussió va continuar en aquest sentit, i finalment Ia moció
quedà aprovada amb els vots a favor d'UM i PSOE i en contra del PP.

Precs i Preguntes
A aquest apartat hi va haver primer una intervenció d'Alemany

sobre temes que haurien de dur-se a ple com el PIa de Carreteres, Ia
Moratòria o les DOT i que no s'han convocat plens per aquests temes,
ja que el PIe és Ia veu autoritzada.

Per Ia seva banda, a aquest apartat el regidor socialista Xavier
Turrado va realitzar una sèrie de consideracions, sobre les àrees que
gestionava. Parlà del ple del setembre del 97 quan distints regidors
socialistes acceptaren col.laborar amb Ia gestió (davant el fet d'anar-
se'n a Palma el batle, com a conseller), amb total autonomia. Segons
Turrado l'acord s'ha anat incomplint per part del batle i eI seu grup; Ia
comissió de coordinació s'ha convertit en c. de control i les propostes
deIsregidorssocialistessónsistemàticamentrebutjadesonoesdotende
partida pressupostària. Amb tots aquests entrebancs, segons Turrado
s'havia arribat a un punt en què no es pot fer feina. Turrado va parlar
sobre temes educatius en els quals, en Ia seva opinió, el batle actua pel
seu compte: dotació d'equips informàtics o Ia negativa de delegar Ia
presidència del consell escolar municipal. També Turrado afirmà
l'endarreriment en el tema del conveni sobre el solar per Ia creació del
futur centre escolar, una negociació que segons aquest regidor havia
estat una "xapuça" i no s'havia prioritzat el màxim aquest tema.

Turrado afirmà que així és molt difícil fer feina i que trobava que
se'ls havia enganat.

Sobre Ia intervenció del regidor socialista, el batle Miquel Ramis
començà dient que no estava malament començar a parlar de l'absència
delbatle,i vadirquel'ajuntamentnoestàaturat, maiAlcúdianohaestat
desatesa i se fa molta gestió. Segons Ramis probablement s'estan
incomplint els acords perquè mai hi va haver una vertadera voluntat de
complir-la. Afirmà, a més, que hi hagentque fa moltes de coses i fa feina
bé, tenint les diferències. Però si el regidor Turrado troba que no
funciona Ia seva àrea de gestió una part de culpa Ia pot tenir el mateix
regidor, segons afirmà Ramis, perjustificar una inoperància i falta de
capacitat per treballar en grup, mostrant en aquest sentit i, segons el
batle, un talant poc solidari, de vegades no anant a les reunions. Ramis
afirmà queels temes se parlaven a lacomissióde coordinació i és normal

que sigui de control, afirmant que el batle no actua pel seu compte. I
sobre el tema del conveni estava a punt de firmar-se el protocol
d'intencions.

Sobre el fet de no dur a terme plens per parlar sobre els temes
esmentats per Alemany, Miquel Ramis contestà que se fan els plens
necessaris i el batle hi dedica temps a l'ajuntament.

La discussió continuà. Turrado tildant-lo de prepotent, autoritari i
arrogant, com també negà que hagués participat a cap negociació del
conveni.

A aquest moment de Ia discussió també va fer distintes afirmacions
sobre el regidor Bartomeu Rebassa. L'esmentat regidor també va
intervenir en un moment donat dient que era mentida que el regidor
socialista no hagués participat a les negociacions.

Finalment, i després d'un seguit d'afirmacions i opinions, tant per
part dels regidors socialistes com per part dels regidors del PP, Antoni
Alemany va dirque després d'escoltarels raonaments de Miquel Ramis
semblava que havia oblidat els acords presos fa un any i dos mesos,
sobre l'autonomia i lacomissió de coordinació i que en qualque moment
havia intentat amb afirmacions a Ia premsa, rompre el grup. El regidor
socialista digué que després de l'experiència els socialistes estaran a
l'oposicio,ja que no es pot aguantar Ia situació.

Miquel Ramis afirmà per Ia seva part que des de Ia posició política
que mantenen és honest Ia decisió de passar-se a l'oposició.

La discussió i les afirmacions encara continuaren uns minuts més i
després hi hagué una sèrie de preguntes des del públic en relació a punts
tractats a aquesta sessió plenàriaordinària, de dia 5 de novembre del 98,
que va tenir una durada de més de dues hores i mitja i que al llarg
d'aquest article s'ha intentat resumir com més clarament possible, pels
lectors de Ia Revista.

Activitats en motiu de Santa Cecília, els dies
20,21i22denovembre

Per part de l'àrea de cultura de l'ajuntament s'està acabant
d'enlIestirel programa d'activitats musicals que se faran els dies 20,
21 i 22 de novembre, en motiu de Ia celebració de Ia patrona dels
músics, Santa Cecília.

•Dia 20 de novembre. Divendres.
Inauguració amb un concert dels alumnes de 1 'escola de música

ales I 8 h .
I a les 22,30h. Concert de Rock amb VaI 9, Zona Azul i Barrum,

a Ia carpa situada al Passeig Pere Ventayol.

-Dia21denovembrc.Dissabte.
A les 20 h. Concert de Santa Cecília amb Ia Coral Ciutat

d'Alcúdia i Ia banda de música de l'escola municipal de música
d'Alcúdia a Ia carpa situada al Passeig Pere Ventayol.

A les 22 h. Sopar al Restaurant Mirador de Ia Victòria, per tots
elsmúsics i amics de lamúsica. Tiquet 2.000 pessetes. >* < :

'Dia22denovembre.Diumenge. ,i
AIabibliotecadeCanTorró, ales 12 h. Espires Teatre,amb

¿un espectacle músico-teatral "Camí a Ia fama".
Cloenda, amb baIlcie bot amb MúsicaNostra iSarau Alcüdi-

enc.

•Dia 29 de novembre.
Al:yespre,concettalaCapelladelSantCrist. • m^,:^
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L1AJUNTAMENT INFORMA

Primeres Jornades d'Estudis Locäls
EIs dies 13 i 14de novembre, i dins el cicle d'activitats del Setè

:centenari de ia Fundació de laVilad'Alcúdia, l'àrea de cultura i
patrimoni organitza les Primeres Jornades d'Estudis locals d'Alcúdia,
que sefaran ala bibliotecade Can Torró.

Divendres dia 13 de novembre
Alesl6,30h.Recepcioientregadedocumentacio.Inauguraciode

les Primeres Jornades d'Estudis Locals a càrrec del regidor de Cultura
i Patrimoni de l'ajuntament d'Alcúdia.

A les 17 h. "Les excavacionsarqueològiques de Gabriel Llabrés
Quintana a Pol.lentia"acarrec deJosep Merino i Santisteban, histori-
ador.

A les 17,30 h. "EI fòrum de Pol.lèntia" del Doctor Antoni Arribas,
director de les excavacions de Ia ciutat romana de Pol.lèntia i Ia
professora Magalida Orfila, co-directora de les mateixes.

A les 18 h. "EIs darrers segles de Pol.lèntia" a càrrec de M.Angel
Cau, Margalida Orfilai Mateu Riera, arqueòlegs.

A les 18,30 h. "Cinc itineraris a través de Ia història arquitectònica
d'Alcúdia" a càrrec de Guillem Alexandre Reus.

Dissabte dia 14 denovembre
A les 9,30 h. "Aproximació a les tendències de Ia producció agrària

d'Alcúdia, 1330-1530" a càrrec d'Antoni Mas, historiador.
A les 10 h. "Tràfic i vaixells i gent a les mars d'Alcúdia a l'edat

mitjana"acarrecd'AntoniMas,historiador. : : : : í : : ; , : :

Mou Horari d'hivern Punt d'informaciójuvenil
El nou horari del Punt d'informaciójuvenil, situat al carrer Albe-

llons núm. 2 d'Alcúdia, al departament de benestarsocial, és el següent:
Dil luns,de 1 7 a 2 0 h .
Dimecres,de 12a 15 h.
Divendres, de 17 a 19 h.

Dades de Ia Policia local, estiu 98
Després de Ia celebració de Ia festa de Ia policia local d'Alcúdia, es

varen presentar les estadístiques referents a les actuacions i serveis
realitzats pel cos de Ia policia local, des de l'u de maig fins al 30 de
setembre d'enguany.

Denúncies de trànsit 1634
Denúncies ordenances 460
Actes intervenció material venda ambulant 324
Actes incompliment normativa renous 113
Actes incompliment normativa publicitat (des dejuliol) 109
Intervencions en accidents de trànsit 157
Proves d'alcoholèmia (des del jul iol) 223
Detencions 17
Atestatsi informesjudicials 320
Objectes perduts tornats 256
Informes i escrits a altres administracions 301

Cridades telefòniques tramitades a través del 112
Coincidint amb Ia festa de Ia policia local d'Alcúdia, el passat dia

28d'octubre,tambeesvamostrarlasaladestinadaalserveid'emergencies
112, un servei queja es va posar en marxa aquest passat estiu. Des del
I2dejuliolfinsal30desetembre,atravesdelserveid'emergencies 112,
totalment gratuït pel ciutadà, s'han rebut un total de 1386 cridades.
Aquest servei està les vint-i-quatre hores a disposició de qualsevol
emergència que es produeixi no tan sols a Alcúdia, sinó a qualsevol
indret,ja que a tots els punts on hi ha aquest servei d'emergències 112
estan interconnectats amb Ia central d'emergències a Palma.

A Ies 10,30 h. "La torre major" a càrrec d'Angel Aparicio, membre
delgrup per a l'estudi de les fortificacions Balears.

A Ies 11 h. Descans.
A Ies 11,30 h. "Aproximació aTestudi de les Illetes d'Alcúdia", a

càrrecd'Antoni Domingo i GIòriaDruguet, arquitectes.
A jes 12 h. "S'Albufera a través dels arrendaments. SeglesXVII,

XVIII i XIX"acarrec de GabrielOrdines,geograf.
A les 12,30 h."Poh'tics i esdeveniments estatals a Alcúdia a Ia

segona meitat del Segle XDi" a càrrec de Pere Salas, historiador.
A les 13 h. "La modernitzaciódemogràfica a Alcudia" a càrrec de

Francesca Serra, historiadora.
A les 13,30 h.descans i dinar:^>.'.:
Ales I6h."AlcúdiamesenlladerAtlantic",acarrecd'AinaJofre,

doctora en Geografia per Ia Universitat de Ia Plata, Argentina.
A les 16,30 h."Sidus AdsitAmicum" (l'estel abraça l'amic), a

càrrecde Xiroi G.deTorrella. ::¿o
•Ales.17 h. "Estudisdelsciclesbiogeoquímisen un pinardePinus

HalepensisMIIl.aAlcudia(Mallorca).Objectiusi metodologiaacàrrec
de Pere VanreIl, biòleg.

A les 17,30 h. Acte de cloenda de les Primeres Jornades d'Estudis
Locals d'Alcúdia, a càrrec de Josep Melià Pericàs, recentment nomenat
Doctor Honoris Causa de Ia Universitat de les Illes Balears.

Sivoleuassistiraldinarquetendràllocdissabtedia I4denovembre
cal Ia confirmació abans del 10:de novembre, a l'àrea decul tura i
patrimoni de l'ajuntament d'Alcúdia.;

;^;^v/;-Vs^:;. •:;.,.•.: . . -.::-.. '.• • ' ,vv " h ^ u ; - • . ' . '" • . " : : . : : : : ! . : ' . : ' ' - '

Activitats del Patronat municipal d'esports
d'Alcúdia

Des del mesd'octubre i fins al mes dejuny es van desenvolupant les
distintes activitats esportives organitzades pel patronat municipal
d'esports d'Alcúdia.

Peramés informació i també decara a les inscripcions podeu posar-
vos en contacte amb el Servei d'esports, al primer pis de l'edifici
municipal de Ca Ses Monges.

A més també és al servei d'esports on heu d'anar per renovar-vos el
carnet de soci, sobretot de cara a l'ús de les instal.lacions esportives
municipals.

VeIa
Una de les activitats novesd'enguany és Ia posadaen marxal'escola

municipal de vela. Tots els afeccionats a Ia vela, cada dissabte i
diumenge, a les deu del matí podeu anar a l'Antiga Comandància de
Marina, en el MoIl VeII. PeIs adults es pot practicar Ia modalitat de vela
de creuer i pels mésjoves perfeccionament en vela lleugera, optimist i
cadet.

Escolad'atIetisme
Per altra banda, s'ha posat en funcionament l'escola d'atletisme,

després d'enllestides les obres que se feien darrera el camp de futbol.
Aquestes obres han consistit en Ia creació d'un segon camp de futbol,
per entrenament, i als voltants s'ha creat Ia pista d'atletisme. L'escola
d'atletisme, a través del patronat i el club atletisme Alcúdia, funciona
cada dilluns, dimecres i divendres de les sis i mitja a les set i mitja de
l'horabaixa.

FutboI-sala
Cada dil luns i dimecres, des del passat dia 2 de novembre s'ha

iniciatalpavellómunicipald'esportslacompeticiódeltorneigd'hivern
de futbol-sala, en partits que se disputen aquests dos dies esmentats, a
partirde les21 h.

En total a Ia lliga d'hivern de futbol-sala s'hi han inscrit vint equips.
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Paseo Colon, 32
07458 CAN PICAFORT
TEL/FAX:971 851827

SEVENDE CanPicafort-Ref157
Apartamento (planta baja) zona Sport Pins con dos
habitaciones muy grandes, cocina, baño, comedor,
terraza de 50 m2, garaje, amueblado

Precio: 18.500.000 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 de unos 3 x 3'5 m2, en C/.Mendez 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.
SE VENDE Can Picafort • Ref 165
2° Piso con 3 habitaciones, 2 baños, salón con
chimenea, cocina, calefacción, garajeytrastero.

Precio: 14.500.000 pts.

DISPONEMOS DE UNA GRAN SELECCIÓN EN FINCAS RÚSTICAS

lPARANUESTROS CLIENTES

Zona Can Picafort, 3ta. Margarita» Muro, Sa Pobia, Alcudia y alrededores

W E B
COMPUTER

TUTIENDADEINFORMATICA
EN CAN PICAFORT

TeL85260
| Fax:85 17 68

lsabelGargu, 45
07458CANPICAFORT

e-mail:
webcomputer@ctv.es

INFORMACIÓN IMPORTANTE
WEB COMPUTER LES OFRECE

ACTUALIZARSE A:

SISTEMA OPERATIUO WINDOWS 98

SISTEMA DE GESTION Y CONTABILIDAD
ADAPTADO AL EURO Y AL ANO 2.000. SISTEMA DE CAJA POR TPU

INTEGRADO LISTO PARA USAR EN CUALQUIER COMERCIO Y ESPECIAL
PARA BARES Y RESTAURANTES

ACTUALIZAR SUS EQUIPOS INFORMÁTICOS CON LOS MEJORES
COMPONENTES AL MEJOR PRECIO DEL MERCADO

EQUIPOS NUEUOS CON LA TECNOLOGÍA DE ULTIMA HORA, TANTO
PROCESADORES INTEL o AMD, TARJETAS GRAFICAS HASTA 16 MB

INSTALACIONES DE REDES LOCALES EN OFICINAS Y HOSTELERÍA

SERUICIO DE ATENCION PERMANENTE • SERUICIO TECNICO PROPIO

ULTIMOS MODELOS DE IMPRESORAS • CONSUMIBLES ORIGINALES

MUEBLES PARA ORDENADOR • INSTALACIÓN COMPLETA A DOMICILIO

CLASES DE INFORMÁTICA A TODOS LOS NIUELES

MODEMS • ALTAS INTERNET • SCANERS DE MESA

SERUICIO PUBLICO PARA NAUEGAR POR INTERNET, CHAT, JUEGOS EN
RED Y COMPETICIONES POR ORDENADOR

COPIAS DE SEGURIDAD Y DUPLICADOS DE ORIGINALES EN CD-ROM
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INFORMACIÓ

Cursos formatius del PIa Mestral.
El passatdos de novembre a l'ajuntamentd'Alcúdiaes presentaren

els cursos formatius i gratuïts del PIa de formació Mestral, fruit d'un
conveni entre l'ajuntament, Ia Conselleria de Treball del Govern, i el
Fons social europeu.

Es tracta d'uns cursos formatius que es duran a terme durant els
pròxims mesos per Ia formació bàsicament dels treballadors del sector
comerç.

Un dels cursos ha començat aquesta setmana i anava adreçat a
treballadors en actiu i era sobre Gerència d'empreses.

Però hi ha una sèrie de cursos que encara tenen Ia inscripció oberta
i que estan especialment indicats perjoves, fins a 26 anys, que estiguin
a l'atur. EIs cursos del PIa Mestral que se faran a Alcúdia tenen els
següents continguts:

CURSOS GRATUfTS

Objectiu 3 de l'FSE. Joves en situació d'atur

TÈCNIQUES DE VENDAI NEGOCIACIÓ EN AL PETIT
COMERÇ

Objectiu:Dotarralumned'einesquelipermetinmillorarlaseva
capacitat de vendes en el mercat de PIMES, cosa que permetrà
incrementar les seves probabilitat d'ocupació a curt termini.

Durarda: 140 hores.
Inici: 25 de gener de 1999.
Acabament: 12demarc.
Data límit inscripció 19 de gener de 1999
horari de dl a dv de 17'30 a 21'30 hores.

CURS DE CREACIÓ D'EMPRESES IFRANQUICEES.
OBJECTIU: Proporcionar a l'alumne les habilitats necessàries

i els coneixements oportuns per a Ia creació d'una empresa.
Durada prevista: 200 hores.
Inici: 23 de novembre de 1998
Acabament:: 19 de febrer de 1999
dat límit inscripció: 17 de novembre

CURSD'ATENCIÓ AL CLffiNT EN EL PETIT COMERÇ
OBJECTIUS: Dotar l'alumne de Ia capacitat per atendre els

clients per obtenir Ia seva fidelitat i Ia consecució d'uns serveis de
qualitattotal.

Durada: 140 hores.
Inici:30 de novembre 1998
Acabament: 5 de febrer de 1999
data limit inscripció: 24 de novembre de 1998

INTERNET: SERVEIS BÀSICS I COMERÇ ELECTRÒ-
NIC EN EL PETIT COMERÇ

OBJECTIU: Dotar l'alumne de Ia capacitat per crear pàgines
WEB i així iniciar Ia comercialització dels seus productes per Ia
Xarxa internet

Durada : 140 hores
Inici: 16denovenbrede 1998
Acabament: 22 de gener de 1999
Data límit inscripció: 10 de novembre de 1998

Més informació
Punt d'Informació Juvenil. C/, dels albellons, 2 (Ca ses monges)

71 • Fax:971 54 65 15 • e-mail: ajt@alcudia.net

Demanda de voluntaris
El centre de rnenors Sagrada Família, necessita voluntaris

entréels 20 i els 50anys, preferentment amb experienciadintre
del camp de l'educàcio i/o del temps lliure.

Les tasques a realitzar son de reforcescolar i acompanya-,
mentalesprestacionsdeserveisalacomunitatquerealitzenels
joves al scu carrec.

Beques per a estudiants mallorquins
Ara el Govern Balear ha tretunes beques en forma de viatges

( 3 ó 4 cada any universitari) per a tots aquells estudiants que han
de sortir a Ia península perquè no hi ha Ia carrera desitjada a Ia
nostra universitat. Aquestmes d'octubre seràquan es convoca-
ran. Aquestes ajudes van dirigides a tots els illencs.



ATICOS CON GRANDES TERRAZAS Y PISOS
PUNTAS BAJAS CON JARDIN

2, 3 y 4 dormitorios • Carpintería exterior de aluminio
Doble tabique en exteriores • Carpintería interior Madera Norte
Doble acristalamiento • Cocina amueblada y equipada con vitrocerámica y horno

DESDE
!1.900.00OPTS0 0

[(Aparcamientoincluido) FormadepagoA

M A R X A N T
G e s t i ó n

U r b a n í s t i c a

Edificio Orisba
C/. Convent dels Caputxins, 4 - 30D

TeIs. 971 72 70 77 • 971 11 18 35
Palma



OPINIO

Preocupaciones municipaIistas

LM.M. f3rf"l W-MSSi:'y!i [Wfìm

Llevo sesenta años navegando por Alcudia... Alcudia, puerto de
mar, no es raro que yo hable de navegación: Io que es estar en el
barco, ir de aquí para allá o venir de allí para acá... y ahora me
encuentro, desde hace bastantes años, fondeado en Ia Bahía de
Carlos V, digo, en Ia Plaza de Carlos V, y tengo horas de sobra para
otear el horizonte, sobre todo desde el puente que mira hacia el
Norte, que eso viene a ser Ia ventana del chaflán de nuestra casa, y
no digo nada si me subo al puente superior que es Ia terraza desde el
que observo toda navegación, lanchas rápidas, buques de cualquier
cabotaje y otros como catamaranes autobuses y autocares sencillos
y dobles, en fm, de todo Io que tiene ruedas... y más o menos leo los
Reglamentos inherentes a esta manera de navegar.

El problema que hoy traigo a colación tiene unos datos irrefuta-
bles: Ia enorme densidad del tráfico en Ia Plaza Carlos V / El giro
obligado en Ia Puerta de Xara (o Porta des MoIl) con un enorme
peligro latente porque no hay visibilidad suficiente / por el corto
radiodecurvaturaentrelaPuertaylosedificios/porlano-seguridad
de que un enérgico frenazo vaya ser una garantía de no daños / etc.

Mi propuesta es Ia siguiente: Todos los vehículos que afluyan a
Ia plaza Calor V deben entrar por el lado Norte del monumento a
Carlos V, es decir, por Ia calzada más próxima a Ia fachada de las
Escuelas dejando el citado monumento a Ia izquierda del vehículo...
siguen rectos hasta traspasar holgadamente Ia Puerta de Xara donde,
una de dos: o giran a Ia izquierda hacia Ia parada de autobuses y para
enfocar hacia Ia calle Pollentia... o siguen rectos hacia Ia calzada
lateral del Paseo de N. Sra. De Ia Victoria hacia Ia carretera, zona
Iglesia...

De esta forma, se evita totalmente el peligro que implica Ia falta
de visibilidad en el giro que actualmente se hace cuando se ciñen a
Ia Puerta de Xara para rodearla, no hace falta mencionar radios de
curvatura ni son probables los frenazos, sobre todo si se colocan
sendos letreros de velocidad limitadaen todoel circuito queestamos
describiendo.

Incluso podría estudiarse Ia posibilidad de que, en días y horas
de mercado, se evitara el guirigay de vehículos en marcha o
estacionados para cargar las compras o para recoger sus trastos los
propios placeros, etc.

EI asunto consistiría en que los vehículos girasen totalmente o
exclusivamente alrededor del monumento a Carlos V, en esos días
y horas, y desplazándose las paradas de autobuses unos cuantos

metros junto a Ia acera de Ia calle Pollentia.
Dos activos agentes de Ia PolicíaMunicipal (o Local), harían una

labor de maravilla en estas posibles Normas.
Y si todo esto queda en agua de borrajas... en cierto modo, solo

en cierto modo, no importa: yo seguiré fumándome mi puro habano
diario... y Santas Pascuas. •

Qüestió de principis

GfupMuh/c;pa/SOc/a//sia

Les Institucions publiques i els seus representants màxims
transmeten Ia imatge del col·lectiu al qual representen. Amb l'arro-
gància, Ia prepotència i l'autoritarisme dels quals el Batle d'Alcúdia
presumeix, no se representa a Ia majoria dels ciutadans del nostre
poble.

En política no tot és vàlid, no se tracta de discutir per discutir, de
desqualificar i de dir mentires per poderjustificar Ia manca de temps
i Ia poca dedicació a Ia feina diària per Ia qual els alcudiencs han
elegit el seu Batle.

No és possible col·laborar en les tasques de gestió quan s'incom-
pleixen els acords, quan no pots posar en marxa els teus projectes i
les teves prioritats. Quan no hi ha seriositat i tota Ia feina d'un any
es queda en no res per anomalies en les negociacions d'uns terrenys.
No es poden anteposarels interessos personals al'interès general de
tot un poble.

Les Institucions no poden enganyar els particulars quan es
negocien convenis urbanístics que supediten objectius tan impor-
tants com laconstrucció del Nou Centre Escolar. Totun poble, no pot
està pendent dels malabarismes i inoperància dels Regidors del PP
encarregats de les negociacions dels terrenys.

Avui (6 de novembre) encara no es disposa dels solars per fer
efectiva Ia cessió. No obstant el Batle, al PIe (5 de novembre), va dir
que està en condicions de signarel conveni amb Ia Conselleria. Tant
de bo!, que nojugui de farol i que ara,ja sí, el seu equip no l i jugui
una altra mala passada.

EIs nostres fills necessiten una escola pública digna i competiti-
va. La qualitat de l'ensenyament dels nostres alumnes condicionarà
el futur d'aquesta societat. Tots plegats ho podem aconseguir. El
Grup Socialista no regatejarà esforços i com sempre brindarem Ia
nostra feina per, des de l'oposició i amb seriositat, aconseguir aquest
objectiu primordial per Alcúdia. •

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

Tel.89 1059

par &eotaurant
Jollp &oger

( ei putanero )
JOANA SANDERSON

PISCINA
NOCHES DE FIESTA Y BARBACOA
Lago Menor - Pto. Alcudia, (Mallorca)
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OPINIO
C a s a p e n t í n a d o ra

M'han dit que diuen...
Que... alguns pollets camarricaxiquerrics de Ia dreta, se'n han

desfetdeIa lloca, i se'n van fent"PIA", "PL<V' cercantaltrespastures
més saboroses que Ia lloca no els hi deixava tastar.

Que... ja ho diuen! Cria cuervosy te sacaran los ocos...
Que... una cosa sembla certa, que no és un partit de caire

nacionalista ja que el primer full que han presentat a Ia gent està
redactat en castellà. Ja se'ls hi comencen a veure les plomes
espanyolistes.

Que... es comenta que l 'himne del PIA podria ser Elbaile de los
pajaritos, que com diu Ia cançó: Pajaritos a bailar cuando acabas
de nacer. tu colita has de mover piu, piu..., en aquest cas PIA, PIA.

Que... sembla que a qualque lloc tenen palmeres tropicals en
oferta. En eI MoIl n'han sembrades per na Bet i sa nmre. Be idò,
diuen que qui sembra recull, però en aquest cas pot ser que no siguin
dàtils.

Que... sembla que es desitja el retorn de Ia dominació àrab,
sembrant tanta palmera ben aviat semblarem una regió del nord
d'Àfrica. Salam Malekum.

Que... a les properes eleccions, n'Antoni Alemany tornarà
intentar prendre Ia cadira al Sr. Ramis, i que si ho aconsegueix no Ia
trobarà molt calenta ni massa gastada.

Que... tindrem un teatre amb 450 butaques.
Que... les restants 10.000 i pico de persones hauran de seure a Ia

butaca de ca seva.
Que... molt de PIa Mirall, molt d'embelliment, però és com

rentar Ia cara al moix, i després omplim el casc antic d'antenes
parabòliques, queja han començat a florir per les balconades.

Que... I'ajuntament ni s 'entera, o bé va caminant mirant en terra
(per no trepitjar merdes), o bé ni se passegen pel poble. Imaginam
que a mitjan abriI ja s'hi passejaran.

Que... per quan una normativa que reguli Ia col·locació de
parabòliques a les façanes?

Que... a mesura que se van acostant Ies eleccions, això comença
a assemblar-se més a Ia lliga de futbol: rumors de fitxatges, noms...
només manca nomenar els milions. I Ia pregunta és: sortirà cap
Ronaldo de Ia política?

Que... esperam que no hi hagi molts de Ronaldos, perquè sinó no
podrem tallar pèl a ningú. El que nosaltres necessitam són unes
bones melenes, bigotis i demés, què collons!Alla on hi hapèl hi ha
alegria! Au! Adéu...

$ti Pe*vtUvw^<>rti

Serw'a/sa
Les ofrece muy buenos precios en
venta a domicilio de Gasóleo para
calefacción.
24 HORAS A SU SERVICIO

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

Fax: 54 87 22
07400 - ALCUDIA

^?*^

Laboratorio fotogràfico

/WO COMPRÍ SU CAKkUE!
NOSOTROS LE REGALAMOS UN
CARRETE POR CAVA REVEMDO

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 Taula del fons

Esmorteïdes les veus
alegres que cantaven da-
vall dels balcons, encara
ressonen les passes
metàl·liques sobre els ca-
mins dels cementeris,
inundats de flors mulla-
des que exhalen perfums
de sants incorruptes; és

l'hora d'anar a visitar aquells que dormen en
llits de pedra, embolcallats amb fusta, espe-
rant-nos per a sempre. Precisament perquè
ens esperen hi podem anar quan vulguem, i
no només el dia de Tots Sants: potser ens ho
agrairien si els en donéssim l'oportunitat,
potserd'altres maneres, si un vol creure: així

Llits de pedra
belles, sobretot a Ia part antiga on els mauso-
leus i les sepultures estan d'un concepte més
personal, si bé a mi tots aquells àngels pre-
gant silenci em semblen meravellosos. N'hi
ha de molt especials, com aquella amb una
figura afligida que duu una túnica i un
mussol i un rellotge d'arena al capdamunt,
feta el 1934, simbolitzant Ia saviesa i el
temps. Una altra que és molt digna d'atenció
és una d'aquelles tota de marbre blanc amb
una dona asseguda en actitud pensativa amb
el rerafons d'una creu molt alta sobre un ram
de lliris. A banda d'això observa quelcom de
molt curiós; per dues vegades a Ia paret del
fons es repeteix una petita figura ornamental,
que ta el paper de raconera i no sembla

conrear diferents històries es una temptació
massa forta per qualsevol aspirant a escriptor
oaJiménez del Oso o una mica de totes dues
opcions. Si no es té Ia gosadia de demanar on
són els arxius, sense carnets ni permisos de
cap casta, només es pot passejar amb els
estrangers i fer exagerades fabulacions sobre
tot el que es pot veure i sentir. Després d'una
estona, qualsevol bufada de vent et pot pro-
vocar un infart, o fins i tot un lleuger senti-
ment de culpabilitat: al cap i a Ia fi, algú et
podria veure i anar dient que ets un morbós,
o algú massa curiós. Qui sap quantes caixes
de Pandora es podrien destapar. Un altre
problema ben diferent és Ia superstició an-
cestral entorn de Ia mort i Ia seva circumstàn-

els jardins de granit o
de marbre serien per- EN TEMPS ANTICS, QUI NO ERA CATÒLIC -BE, ESTRICTAMENT CATÒLIC- O SOFRIA UNA MORT EN

petuament coberts de ESTRANYES CIRCUMSTÀNCIES, ERA SEPULTAT DINS EL CEMENTERI PROTESTANT D'ALCÚDIA
pètals blancs i porpres,
de pregàries i d'aquella mica de respecte que
fasempreentrar-hiaixísiguialal lumdeldia.

El cementeri d'Alcúdia n'és ple de llum,
als migdies; tot i d'aquesta manera, no perd ni
Ia reverència ni el misteri,a pesar dels estran-
gers que passegen amunt i avall, segurament
perquè els seus són molt diferents del nostre,
ja que els habitants deIs països nòrdics i
anglosaxons són sepultats directament dins
Ia terra, amb una senzilla làpida i el nom. Per
això ells admiren Ia feina dels escultors,
interpretant el dolor en veritables obres d'art,
i a nosaltres podrien agradar-nos els focs de
Sant TeIm que es produeixen a les nits de
tempesta, allà a les terres verdes d'Escòcia,
per posar un exemple.

Tot i Ia seva limitada grandària, el nostre
cementiri es una bona mostra d'allòque és un
de mediterrani, gairebé el blanc cementeri
dels mariners de molts poetes si no fos per Ia
relativa llunyania del mar. Fundat el 1922,
pel que sembla, encara que hi ha algunes
tombes que daten del 1914 que podrien ser
traslladades, conté construccions realment

pertànyer a ningú en concret, representant
unamenadedonaembolicadaambunIlençol
que es diria que ploràs. Si em resulta estrany
és perquè Ia seva antiguitat sembla molt més
enllà del segle passat.

Si un s'oblida del ciment i de l'asfalt
arriba a les persones, als noms i als temps
quasi esborrats; els retrats muts i esvaïts eIs
epitafis escassos ens expliquen Ia històriadel
poble que ja és el nostre, d'una Alcúdia
desconeguda de Ia que moltes vegades no-
més en queda poIs, o bé certs misteris que mai
ens seran revelats. Qui era aquella donajove.
Que I i va passar a aquell nen. O, posats a fer,
qui els podria dur flors aIs que romanen
enterrats al petit cementiri protestantoqui hi
anirà a resar. En temps antics, qui no era
catòlic -bé, estrictament catòlic- o sofria una
mort en estranyes circumstàncies, era sepul-
tat allà dins. Ara resulta un fet una mica
absurd, arribar a l'extrem de fer discrimina-
cions fins i tot a l'hora darrera. Però així era
aleshores. Totes aquestes qüestions són un
estímul per a Ia imaginació; Ia possibilitat de

cia.Semprehihaunaveudinsnostrequeens
fa acotar el cap amb respecte si algú voljugar
a invocar esperits en un campament; tampoc
no ens escapem d'aquesta veu quan caminem
entre els cossos immòbils a uns metres davall
nostre. El fet inevitable que nosaltres no ens
escaparem tampoc, d 'un destí semblant, ens
fa ser molt respectuosos amb el que no po-
dem explicar; perquè sí que n'hi ha de coses
que no es poden raonar, que són part de
l'ànima col·lectiva, de les pors més profun-
des de Ia humanitat, dels millors contes de
Poe o Bécquer, dos grans afeccionats a fer
voltes per Ia obscuritat i les tenebres del que
enpodríemdirMésEnllà.Elamericansn'han
fet una festa de disfresses i nosaltres rosaris
de caramels que regalem als nins; tot per fer
enllà l'etern dubte d'una segona o tercera
vida, per negar l'existència d'una fi, d'un
camí tallat. Jo dic que no s'acaba, que és un
viatge d'anada. O de tornada. •

JvoMoA<wfea> ^vCawfomoa< S&wudtM; J.stf.
Armadores y consignatarios de buques

SERVÍCÍO, COMENEdoRES y QRUpAJE ' PENÍNSuU ' MAÜORCA

TEODORO CANET1 26
APARTADO 30
PUERTO DE ALCÚDIA
(ILLES BALEARS)

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

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

QXt

OKIFAX
740MF

OKI
OKIPAGE6ex
Impresora Led Laser**(|

Centralitas modulares digitales RDSI

AMPLlA GAMA EN
TELÉFONOS MÓVILES

FAX MÓVIL

FAX PAPEL TÉRMICO

FAX PAPEL NORMAL

TELÉFONOS
INALÁMBRICOS

TELÉFONOS MONEDAS

AMPLIA GAMA EN
IMPRESORAS Y

FOTOCOPIADORAS

CENTRALITAS
TELEFÓNICAS

riPMTIO
5 %SÍJ¿:lj%l; INTFEMEI

Panasonic

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

e-mail: telecoml@telecom-service.com
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N U E V A G A M A
Motores Gasolina de 16V de 1.4 1 (87CV), 1.6 I ( lüO CV) y 2.0 I (143 CV), y Motor Diesel de 2.Ü I (75 CV) de

Control Electrónico • Dirección Asistida • Eleva lunas Eléctricos • Filtro Antipolen • Aire Acondicionado •

Airbags Conductor. Acompañante y Laterales • Cinturones de Seguridad con Pretensores • Caja de Cambios

Manual o Automática • Suspensión Multibrazo de Control Lineal MLB • Sistema Antirrobo • InmovilizadorNATS •

ABS • Techo Solar Eléctrico • Llantas de Aleación • Cierre Centralizado. (Equipamiento Según Versiones). IpJ ¡rSHïïî .

* PVP Recomendados {lnduyen IVA. Impuesn de Matncubcnn. Transpone. Nrssan AsMtence. Campaña Promocional y Ptan PrvMr) para Perwisula y Bateares. Precras vábdoi hasta f« de mes para vehrcuh» Wi atock.

NISSAN

Conduce y Disfruta

MOTOR INSULAR, S.A.
POLÍGONO INDUSTRIAL DE MANACOR (JUNTO A ITV) - TEL. 971 55 00 28 - MANACOR • CTRA. PALMA-ALCUDIA, Km. 28 - TEL. 971 88 30 31 • INCA

Y SU RED DE AGENTES: STA. MARGARITA: COVEAUTO - TEL. 971 52 39 94- MIQUEL ORDINAS, 7
SA POBLA: AGUSTl S.L. • TEL. 971 54 18 05 CTRA. INCA1 35 • CAMPOS: RAFAEL POMAR - TEL. 971 65 07 83 - HISTORIADOR TOLLEDAS, 9

FELANITX: AUTOMÒBILS PERELLÓ - TEL 971 58 1260 • VIA ARGENTINA. 57 • MANACOR: C1AN PERELLÓ - TEL. 971 55 00 51 - PLAZA CONCORDIA, 7
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COL·LABORACIÓ

No se estila

Igual que no se llevan los visillos, tampoco está de moda el
castellano. Ni se guardan ya entre páginas de libros pétalos y
ramilletes, ni dejamos que se marchiten los rencores

La cortesía no se estila. Los caballeros, los que quedan,
andan despistados preguntándose, si con el gesto de encendernos
un cigarrillo, halagan nuestra feminidad o insultan nuestro
feminismo. Mientras, curiosamente, los hombres de hoy son
en su mayoría imberbes...

Ni el detalle, ni Ia caricia, ni Ia ternura están en auge. Ni Ia
carta, ni el poema, ni Ia declaración o el que asome antes Ia
intención; porque digo yo, que entre el "¿no es verdad ángel de
amor...?" y el "nena, estás como para echarte un polvo",
¿habrá un término medio, no?. Nada, que ya no se estilan los
pañuelos de seda ni los amores de antes de Ia guerra.

Los paseos, las miradas, las charlas y los silencios son
auténticas pérdidas de un tiempo que esta sociedad de prisas y
consumo decide que sea ahora de oro.

El alzacuel los pasó a lahistoria, poetas, cantautores, maestros
y demás están en decadencia, hoy Io que de verdad se lleva son
los curas con vaqueros. A todo esto, ya no existe el rezo para
el devoto ni Ia reflexión para el ateo, y las cuentas de nuestro
rosario son ahora las bancarias.

En lacanción sonaba distinto y mejor, pero Ia verdad es que
el teatro y los romanos se ven eclipsados por el cine porno-
americano, los amaneceres por luces de neón y el baile por
piruetas de bufón.

Los abuelos pasan a ser "tercera edad", los padres, amigos,
y los amigos, colegas. Por cierto, Ia amistad se frecuenta poco
y ya ni siquiera se estila echar de menos Io de entonces....

En fin, que a esta época no Ie sentaría nada mal un jazmín
en el ojal. •

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

Cada any n'afegesc uns quants
a sa llista des difunts
amics que visquéremjunts
bons i no tan bons instants...

Són molts es qui m'han passat
en aquesta gran carrera;
molts qui m'han deixat enrere
sense miraments d'edat...

De mésjoves i més vells
no sé quants en puc comptar,
només sé que he d'acabar,
prest o tard, Io mateix que eIls..

Fins ara, veig quejo aguant
però no em faig il·lusions;
que també ses processons
llargues se van acabant

i m'arribarà Ia fi,
per això, en es meus records
hi ha una oració pes morts
que un dia serà per mi...

En pau descansin.

THAI RESTAURANT
^ PH4A^

Abierto
cada
dia

<&

^

Fiestas
y

Banquetes

A
£>*

<**ffiM*>*
W**liSfgP

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

07410- Pto. deAlcudia
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COL·LABORACIÓ

Sobre el dimoni de tardor o el temps de magranes
El dimoni cucarell
va néixer en temps de magranes,
sa mare en tenia ganes
de tocar-li es clotell.

S'
( empre em vaig demanar per què Ia glosa

popular atribueix el naixement del
dimoni cucarell en temps de les magra-

nes, que és a mitjans d'octubre. Són coses que
quan ets infant et criden l'atenció i, ho demanes
sense obtenir-ne cap resposta. Amb tot això,
deixes anar Ia imaginació i congries sensacions
gairebé oníriques, imaginant l'infern pIe de ma-

graners carregats de sucoses magranes badades.
EIs dimonis cucarells són una casta de dimonis, de Ia qual hom

no en téuna ideamassa clara, car ningú no els ha vist ni conegut, però
no se sol confondre amb el dimoni gros ni amb els dimonis boiets.
Sigui quina sigui Ia categoria d'aquest diantre de dimoni que va
néixer en temps de magranes, el cert és que a hores d'ara encara no
hem pogut averiguar-ne res.

Les magranes vénen a ser un senyal inequívoc que Ia
tardor ha comparegut tota admesa, dibuixant amb Ia
seva arcaica presència un ambient indiscutible
de final d'estiu. Tots els colors és fan el
propòsit de canviar vestint-se d'uns tons
més nítids: Ia nitidesa dels crepuscles ver-
mellosos, les diàfanes matinades. Fins i tot
els verds de 1 ' herba i dels arbres assumeixen un
color més intens.

I amb això, l lunyja de Ia claredat estiuenca,
dels llargs dies de sol, en arribar els horabaixes
ensenyorits de fosca, els tarannàs emotius es
ressenten d'una tristor infundada. Ja ho
diu el refrany: Ia tardor porta tristor.
Una tristor que mou els cors envers Ia
malenconia. Deu ser obra del dimoni
cucarell. Ens ve de gust pensar que Ia
funció d'aquest dimoni és causar tota Ia
mena d'angoixes i malenconies de Ia
gent en temps d'autumne. També
de causar les alteracions del clima,
dels colors, dels aspectes quotidians.

El canvi d'horari causa un efecte desolador. Aquí el dimoni
cucarell es fa present un altre cop encara que ell no en sigui Ia causa
directa. Aprofitant Ia lleugeresa de l'home per fer anar el tempus
/wgiisegonslessevesconveniencies,subjugalahumanitat. Lesnits,
les fosques, donen turment als éssers desvalguts. La fosca amaga un
teixitdeteranyinesespessesiaclaparadores. Lanit,damademantell
fosc qualificada de negra per enfosquir-la encara més, és enemiga
absoluta de les persones que han viscutòptimament les claredats dels
mesos anteriors. L'optimisme esdevé de cop una mena de desànim.
EU/mom'cMcare//,comapersonificacioindeterminadadelesforces
de Ia natura o de l'ànima humana, una vegada més ens fa ser uns
pobres diables.

Aquest dimoni de tardor, que es deu empassolar totes Ies
magranes de l'infern mentrejuga amb els nostres equilibris, té Ia
paella pel mànec mentre hom no s'oposi fermament a llurs males
criances. De les teranyines acaparadores, hem de ser capaços de
teixir-ne un llençol de drap. Dins Ia fosca negra, hern de ser capaços

d'encendre-hi un fanal. El desànim que ens abateix, Ia
desolació, l'hem de pintar amb els tons vius i nítids dels

crepuscles i les matinades. Hem de saber convertir els
desespers amb esperances, els desconhorts amb il-

lusions. Però sobretot, hem de saber arruixar en
cucarell, enviar-lo a porgar fum o a filar estopa molt
abans de que es badin les primeres magranes.

En acabarl'autumne el dimoni cucare//tornara
a dormir el somni de tot l'any sota els magraners,
tot esperant que facin el proper esplet. Sa mare,
enutjada per les dolenties que haurà comès, tal
vegada s'espassarà les ganes de tocar-1 i el clotel 1.
I nosaltres, un any més haurem passat el temps de
magranes aferrats a Ia il·lusió de que res és etern,
quetotcanvia, queel malfats&'n va i queel bon
fat retorna.

Tot esperant el retorn del bonfat, tot espe-
rant l'eixida del sol, hi haurà l'intent de fer una rialla
• que desbarati els esforços del dimoni cucarell per

fer anar les coses tortes. •

Hospital d'Alcúdia
GENTREDERECONEiXEMENT

CERTIFICATS PER A:
Premis de conduir • Llicències d'armes

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

DENT - ALCUDIA

SEGUROS:
IMECO
ASISA
SANITAS
PREVIASA
MEDIFIAC
MARE NOSTRUM

Dr. Vicente Martinez Busquets
MEDICO-ODONTÓLOGO

CoIeg: 3958-Colg. 316

Plaza Constitución
(encima Farmacia)

Tei. 54 83 68
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Cursets
d'informàtica

t> INTRODUCCIÓ A
LA INFORMÀTICA
: D >

D>
>

OFIMÀTICA
fïktei
t>
t>

DURADA DELS CURSOS:
2 hores diàries

2 picspersètmana.
Total 18 hores

HORARI: horabaixes

Places llmitadeS:J!

SBhformàtica

consumibles

connexió internet

MW äl í̂&sJ?

Galeries Carles V, local 3
TeI. 971897049 agalcudia@oninet.es

NlNTElDi

Tenim
totes
les

darreres
novetatsí!
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COL·LABORACIÓ

Sentido social (II)
Decíamos ayer... que Ia sociedad buena, Ia

Sociedad bien estructurada, bien lubrificada con el
"3 en 1" de Ia educación, de Ia tolerancia activa, del
No-egoismo sino, antes bien, del altruismo, del
equilibrio mental, de las buenas manos cuando los
asuntos estén en tus manos, del sentido común que
nunca sea el menos común de los sentidos... Ia
Sociedad buena es el meollo de Ia convivencia
según Ia naturaleza humana, según Ia humanidad

del género al que pertenecemos. Y claro que hay que convivir, es decir,
vivir con... si no, serías un anacoreta en el mejor de los casos porque
algo pudiera llegarnos a los demás como benefício de tu penitencia, o
serías un troglodita cavernícola, cosa que ya no se lleva, o serías en
definitiva un insociable que tampoco es para ponerse medallas. En
resumen, que para Ia salud mental o espiritual, para Ia salud física, para
Ia salud moral y de relación, para no permanecer en el limbo del
alejamiento, etc. etc., tenemos que imbuirnos de alma, corazón y vida
en Ia SOCIABILIDAD.

Decimos hoy... que yo querría convencerme explicándome a mi
mismo en qué consiste eso de tener Sentido Social: por de pronto me
digo que es tener presente en todo, en todito momento, que estoy, que
respiro, que vivo en Sociedad, que soy socio activo de Ia sociedad
humana... y para ver claro el panorama, tengo que hacerme una
composición de lugar sencilla para sortear Ia maraña de conceptos,
filosofías, psicologías, etc. que cabrían en el anchísimo campo de Io
sociológico:

La primera Sociedad que se me pone en Ia mente, es Ia SOCEEDAD
CONYUGAL, dos seres diferentes en Io físico, unidos para Ia vida en
comun,con deberes y derechos mutuos pero con el cerebro y el corazón
diciendo que EN LOS DEBERES YO PRDvIERO Y TU CONMIGO,
Y EN LOS DERECHOS TU PREvIERO Y YO CONTIGO, que el
afecto, laayuda, lacolaboración y lacompenetraciónsonpermanentes,
constantes, positivas, encaminadas al bien común de ambos socios, una
SOCIEDAD instituida para Ia perfectabilidad.

Yo me detengo a pensar en esta Sociedad como germen de Ia
inmensa Sociedad Humana, y creo aplicables todos sus valores a las
sucesivas Sociedades que irán formándose a su alrededor y que darán
unas cualidades, ojalá inmarchitables, primordialmente de SENTIDO
SOCIAL. No anula esta admiración el hecho de que existan casos
lamentables profundamente dolorosos, casos de horror, traiciones y
vesanías, que son excepcionales frente a los océanos de situaciones

normales y bendecidas por Ia Providencia y por Ia Historia de Ia
Humanidad.

(Dentro de este capítulo, permitidme hacer una tierna alusión a un
estado intermedio entre Ia Sociedad Conyugal y Ia Familiar: Io
denominaría yo "SOCIEDAD MADRE-GESTANTE! Que, como su
propio nombre indica, es Ia madre que lleva el hijo en su vientre y esta
especial Sociedad es limitada en el tiempo, solo dura tres trimestres
pero que es repetible formándose así las familias más o menos
numerosas. El efecto Sociedad aquí es evidente: Ia madre Ie da hasta su
sangre al futuro y ya propio socio habitante de sus entrañas, que a su vez
proporciona a su madre Ia hermosura y el orgullo de Ia maternidad:
¡sentido social sublime!).

Siguiendo el proceso natural, a Ia Sociedad Conyugal Ie sigue Ia
Sociedad Paterna o Paterno-Filial, Padre - Madre - Hijos. Más claro
que el agua, aquí es sobresabido su Sentido Social. Sería hacer de
archipámpano de las Indias el querer explicar los valores infinitos de
todo orden que se contienen en Ia perenne relación Padres-Hijos, el
inmenso SENTIDO SOCIAL que en ambas direcciones concurre más
por devoción que por Ia mera obligación. Y, como siempre, los casos
anormales, que desgraciadamente no faltan, hay que remitirlos al
Psicólogo cuando no al Psiquiatra y siempre a Ia ayuda de Dios.

Hechas estas salvedades, también pienso que son ORO MOLIDO,
AIRE PURO PARA RESPIRAR en este grado de laSociedad, algunos
valores universales, es decir, que conciernen a todas las gentes del
mundo y, ello, en todo tiempo: hablo de Ia capacidad de comprensión,
hablo de Ia prudencia positiva, hablo de Ia tolerancia cuando sea
oportuna y conveniente y hablo de Ia firmeza cuando sea indispensable
para el bien común que tengamos a nuestra responsabilidad moral o
material. Recuerdo con agrado una antiguaexpresión que más o menos
invitaba a que nos comportáramos siempre teniendo en cuenta tu Edad,
Condición y Gobierno...: edad, ya sabemos Io que es y a Io que te
obliga...; condición se refiere a tu calidad humana, a tu nobleza de
sentimientos, "es una persona de condición", se decía o se leía in illo
témpore...: Io de gobierno, se entiende como gobierno de sí mismo, de
serenidad, de autocontrol, como el modo de dirigir o presidir o
coadyuvar en Ia pequeña o grande Sociedad de Ia que formas parte.

(El terreno que piso aporreando las teclas de Ia máquina de
escribir, está algo hábil, va uno más deprisa de Io que quiere... y se
escribe más largo de Ia cuenta. Pido disculpas por Ia amenaza de una
tercera entrega de este tema, actualyeterno, que ya desde mijuventud
me produce gran interés.) •

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

Marratxi

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

Manacor

MUEBLE RUSTICO Y PROVENZAL, COMHWS « «UMmUMAS
ALFOMBRAi - TAPICERÍAS, MOBILIARIO: HC>STELERIA, BARES,

APARTAMENTOS, OfIClNAS, Ht*, MUiBLil Di TERRAZAYJARDIN
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Cuando una marca está absolutamente convencida de tener los mejores 4x4 puede permitirse
ventajas tan increíbles como ésta: ser Ia única que ofrece a sus clientes una garantía de 5 años.
Haga cuentas, ¿algún otro 4x4 Ie da cinco? Pues ya Io sabe.

PIUR - UP M o t o r D i e s e l A t m o s f é r i c o de 83 CV o

TDi de 104 CV • Tracc ión 4x2 ó 4x4 - 3 c a r r o c e r í a s • ABS

• D i r e c c i ó n A s i s t i d a - A i r e A c o n d i c i o n a d o - A i r b a g • Ele-

v a ) u nas E l é c t r i c o s •

Peso M á x i m o

A d m i s i b l e d e

hasta 2.740 Kg.
H a y u n P I C K - U P d e s d e 1 . 8 2 1 . 0 0 0 p t a S .

TERRAnmi M o t o r I 2 5 C V TDi o 1 18

PATROL Motor Turbo Diesel - Retrovisores regulables

desde el interior - Desbloqueo Manua! de las Ruedas • Suspensiones

Delanteras de Ballestas Parabóli-

cas • D i f e r e n c i a l Auto-b locan te

de Desl izamiento Limi tado - Hasta

950 Kg. de Carga Út i l .

H a y u n P A T R O L d e 5 d e 3 . 0 3 6 . 0 0 0 p t a S .

CV g a s o l i n a • Dob lc A i r b a g • ABS • D i f e r e n c i a l de D e s l i -

z a m i e n t o L i m i t a d o • A i r e A c o n d i -

c i o n a d o • Techo S o l a r E l é c t r i c o •

R a d i o c a s s e t e RDS - C a m b i o Ma-

n u a l o A u t o m á t i c o ( o p c i o n a l ) .

H a y u n T E R R A N O I I d e S d e 2 . 8 7 1 . 0 0 0 p t a s .

DATROI fSt9r*f^ • rcU^ UJIlX Motor TDi 2.8 y 6 cil indros

de 130 CV • ABS inteligenle • Doble Airbag • Sistema Estabilizador

de Control selectivo 4S • Diferencial

de Deslizamiento Limi tado

y Bloqueo del Dife-

renci al Asientos en

Piel • Climatizador.

H a y u n P A T R O L Q R d e s d e 4 . 4 6 8 . 0 0 0 p t a S .

|N ISSAN
J4x4

ASOS DEl
GARANTlA

Con 5 a ñ o s de g a r a n t í a .

PVP Recomendado ( incluye IVA, Impuesto de Matriculación en Terrano Il y Patrol Gr -excepto Pick-Up-, Transporte, Nissan Assistance, Campaña Promocional según Modelos y 5 Años de Garantía

o 150.000 Km.) para Península y Baleares. Condiciones para flotas, consulte con su concesionario. Promoción válida hasta el 31/12/98 para vehículos en stock. Equipamiento segun versiones. Conduce y Disfruta

MOTOR INSULAR,
POLÍGONO INDUSTRIAL DE MANACOR (JUNTO A ITV) - TEL. 971 55 00 28 - MANACOR • CTRA. PALMA-ALCUDIA, Km. 28 - TEL. 971 88 30 31 - INCA

Y SU RED DE AGENTES: STA. MARGARITA: COVEAUTO - TEL. 971 52 39 94 - MIQUEL ORDINAS, 7
SA POBLA: AGUSTI S L. - TEL. 971 54 18 05 CTRA. INCA. 35 • CAMPOS: RAFAEL POMAR - TEL. 971 65 07 83 - HISTORIADOR TOLLEDAS. 9

FELANITX: AUTOMÒBILS PERELLÓ - TEL. 971 58 12 60 - VIA ARGENTINA, 57 • MANACOR: C AN PERELLÓ - TEL. 971 55 00 51 - PLAZA CONCORDIA. 7



ESPORTS

El Nacional de Motonàutica es va celebrar
en el llac Esperança

El llac Esperança, en el complex residencial de
Bellevue, en el Port d'Alcúdia, va serel marc que
es va triar per a celebrar Ia 1 a Regata valedora per
al Campionat d'Espanya de S-850 (catamarans) i
T-850 (monocascos), els passats dissabte i diu-
menge dia 24 i 25 d'octubre. També es va fer Ia
presentació de Ia categoria de fórmula 1 (catama-
rans d'alta velocitat).

Molts d'afeccionats hi varen assistircomapúblic, per contem-
plar un esport a motor com Ia motonàutica, amb Ia seva
espectacularitat.

EIs entesos en l'esport del motor varen poder contemplar al qui
ha estat diferents vegades campió del món, Miquel Betancor, i el
campió d'Europa i d'Espanya, Sjef Kneepkns, que pertany a Ia
Federació Balear. També hi havia l'organitzador i pilot de varis
esdeveniments nàutics com aquest, ÁlvaroBultó, que va volerposar
per a Ia nostra revista.

En aquesta regata es va presentar oficialment Ia Ia embarcació
de fórmula 1 (F 1 ) Illes Balears, que representarà a Ia nostra Comu-
nitat Autònoma en els actes estatals i internacionals d'aquesta
categoria.

Las condicions adverses de vent varen fer que només es pogués
disputar una màniga de cada classe, en les quals els més estimats pel
públic varen deixarconstànciadeles sevespossibilitats i varen oferir
un bon espectacle.

El pilotmallorquíSjefKneepkens varesultarguanyadoren Ia Ia
prova de les sèries Multicopa fórmula u, i el valencià Jaume Pérez
va fer segon amb el catamarà "Terra i Mar".

En els entrenaments de dissabte, dia abans de Ia prova, Alvaro
Bultó, que es tenia com a un dels preferits, va tenir un incident amb
Ia seva embarcació que no Ii va deixar participar a Ia prova de
diumenge, per Ia qual cosa va ser en Pérez qui va defensar els colors
de València, tot i que finalment Kneepkens va ser el guanyador.

Kneepkens, el
triuinfador,

devora Jaume
Pérez, segon

clasificat

El conegut Alvaro Bultó

Resultats

Fórmula 1
1 r Sjef Kneppkens
2n Jaume Pérez
3r Bautista Orozco

S-850
I r Diego Pérez
2n Ricardo MoureIle
3r José Luis Gimeno

T-850
lrDaniel Martínez
2n Martí Montané
3r Eduardo Platero

Guillem Fiol, un dels pocs veterans que estaren al dia amb l'embarcació
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MERCADONA
NOU SUPERMERCAT AL SEU SERVEI

C/ POLLENTlA

x-4
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PERQUÈ VOSTÈ COMPRI (m] SEMPRE PREUS BAIXOS



GOVERN BALEAR

HO TErI

Aconseguirà créixer sa i feliç. Aconseguirà una bona educació, fer estudis

superiors. Aconseguirà una bona feina. Aconseguirà un gran futur.

Aconseguirà viure en un lloc admirat per tot el món.

r*>
SES ILLES: HO TENIM TOT
PER A C O N S E G U I R - H O T O T .



La vida en aosa

Quatre dies d'excursio
Les quatre des demati,
tothom estava aixecat
amb es "bolic" préparât,
i tots disposats a partir;

a les cinc vàrem sortir,
tots junts de cap a Ciutat
tothom ben entusiasmat,
per poder-nos divertir;

quatre dies va durar
aquesta excursió,
per tots va ser Io millor
i a tothom Ii va agradar;

es guia que ens va tocar
encara que fos un poc barbut,
va ser un home molt agut
i se sabia explicar;

tothom el volia escoltar
quan explicava es francès,
es castellà i s'anglès,
es mallorquí i català;

MIQUEL

es xofer que ens va tocar
feia dos metres d'alçada,
sa gent va quedar encantada
de Io bé que es va portar;

mos va agafar a Barcelona
i ens dugué a Perpinyà,
el nostre guia explicà
Io que el Rei féu per allà,
encara que faci molta estona

jo vaig quedar molt content,
i hi aniria altre vegada
encara que em donassin s'ensalada,
abans de servir es calent

vos ho dic tal com ho sent,
0 crec que no dic mentides
vàrem passar quatre dies
1 tothom anava content;

també vengué es president
n'Esteves Mates i sa dóna
sa volta va ser molt bona,
i es menjar era calent;

creis-me que m'agradaria
tots hi poguéssiu entrar,
però no vos vull cansar
i si començ a allargar
segur que vos cansaria;

com podeu veureja acab
perdonau si faig cap falta,
vos desig que en fer-ne una altra
de noltros no en falti cap.

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

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

^&om&a&ti$u|'
por su precio

LanciaYl.l-üfc

LanciaY1.2L.S.

1.075.000

i.201.000

Lancia Y, En las antípodas de Io común,
Incluye ofcrta promocionaI,IVA e impuestos de matriculación, Plan Prever
y transporte. No acumulable a otras ofertas.

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

RED DE AGENTES:/ArC4: HNOS. RUJULA. TEL. 50 56 15. POLLENÇA JOSE FRONTERA. TeI. 53 06 98. STA. MARGALIDA.
MOREY-ROSSELLO. TeI. 52 36 70. SA POBLA. CLADERA-RIGO. TeI. 86 21 56. SINEU. MARTW FERRIOL. TeI. 52 07 91
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ESPORTS

El Club de Bàsquet Alcúdïa comença Ia
temporada

Maíeu Ferrer

Ja s'han presentat oficialment els equips
del Club de Bàsquet Alcúdiapera Ia tempo-
rada 98/99. Va ser en el pavelló poliesportiu
el passat diumenge dia primer de novembre
a les cinc del capvespre. Enguany hi ha dos
equips més que l'any passat, i en total són
14, amb devers 200 persones.

Joan Alomar, president del club des de
fa4 anys, destaca Ia gran quantitat d'equips,
"perquè només ens manca l'equip sènior
femení, totes les altres categories tenen equip,
i de vegades en tenim dos. Som un dels clubs
de bàsquet més complets de Mallorca". En
Joan també destaca Ia procedència alcudi-
enca de l'equip de 2a divisió, "ja que de 12
jugadors,8sond'Alcudia.Ambaquestequip
de moment Ia idea és mantenir Ia posició -
recordem que són primers dins la2a divisió-
també aquesta temporada".

El Club de bàsquet d'Alcúdia es va
fundarl'any84,idellavorencas'haconver-
tit en un dels capdavanters de Mallorca. El
seu objectiu principal, emperò, no és gua-
nyar títols, sinó, en paraules del seu presi-
dent, "fomentar Ia pràctica d'aquest esport
dins el nostre poble".

Tot seguit vos presentam les fotografies
dels equips d'aquesta temporada:

MIMI MASCÚLÍB
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IMFANTILS FEMEMI

CADETS MASCULI B
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ESPORTS

1a AUTONÓMICA I SUB 22
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AJUNTAMENT
D'ALCÚDIA

SERVEIS MUNICIPALS - AJUNTAMENT; Major, 9
Centraleta 971 548071/72-971 545917-
Batlia
Cultura
Urbanisme
Obres I Projectes
Delineació
Informanció i servei de participació ciutadana
Telefax
AssistentaSocial
Cadastre
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS
CEMENTERIViadeCorneliÀtic
CULTURA I ESPORTS
BibliotecaCanTorró. CarrerSerra, 15
Museu de Pollentia. Carrer de St. Jaume, 32
Poliesportiu. Via de Corneli Àtic, s/n
Camp de futbol. Via de Corneli Àtic
Plaça de Toros. Plaça de Ia Porta Roja
Albergue i Campament de La Victòria 971 545823
Escola Municipal de Música
ALCUDIA-RÀDIO
DEPURADORA MUNICIPAL. Puig de St. Martí
INFORMACIÓTURÍSTICA
JUTJAT. Major, 8-A
SERVEIS I POLIClA. 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/Hostai,11-12
Biblioteca i SaIa d'estudis (Port)

C/.TeodorCanet,11-A
CORREUS

971546667
971548811
971548174
971 547601
971 547362
971 547476

010
971 546515
971546163
971 547291
971 547291
971548596

971547311
971 547004
971891593
971891595
971 547903
971 545395
971 546423
971 547799
971 892597
971892615
971 545303

•971 545078
092

-971546313

971545410

971 547929
971548167

971 545696

971 500080
085

. 971 545256

.971545191

. 971 545367

. 971 547651

. 971 546332

. 971 545843
, 971 548600
. 971547902

, 971897040
. 971 545440

GASYELECTRICIDAD
El Murterar 971 890301
Averías (Inca) 971 880077
GUARDIACIVIL
Alcúdia. Castellet, 20 971 545149
Port. EoI, 8 971 545295
PARRÒQUIES
SantJaume (Alcúdia) Rectoria, 2 971 548665
Ntra. Sra. del Carme (Port), Hosteleria 971 545547
RECAPTACIÓ CONTRIBUCIONS (CAIB) 971 548981
PROTECTORA D'ANIMALS 971 547240-971 547202
PORTS
Institut Social de Ia Marina. Ciutadella, s/n 971 545968
Duana. Afores, s/n 971 547103
Ajundantia de Marina. Gabriel Roca, s/n 971 545301
Port Esportiu. Cap. Cortés, s/n 971 546000
TAXIS
RàdioTelèfon 971 892187
PARADES:
Alcúdia. Ps. LaVictòria 971 545653
Ps. Marítim 971 545797
CiutatBlanca 971 890015
Servialsa Estado de Servei, obert 24 hores 971 548670

URGENCIESSERVEISSANITARIS 061

AMBULÀNCIES
Creu Roja 971 545421
AmbuiànciesInsulars 971 204111
APOTECARIES
Crespí. Ctra. Artà-Alcúdia, 41 (Port) 971 891162
Gelabert. Ctra. Artà-Alcúdia, 42 (Port) 971 892241
Oliver.TeodorCanet, 12 (Port) 971 547156
Pujadas. PlaçaConstitució, 17 971 548172
Torrens.Ctra.Arta-Alcudia,135(Port) 971892558
Ventayol. Prínceps d'Espanya, 5 971 548558
Vizoso. Pere Mas i Reus, 45 (Port) 971 890530
CENTRESMÈDICS
Casa del Mar. Ciutadella, s/n 971 545968
Creu Roja (Port d'Alcúdia) C/ Mn. Alcover 971 545421
Dispensari Municipal. Bastió de Sant Ferran s/n 971 546371
URGÈNCIES NOCTURNES 971 546371
SEGURETATSOCIAL(INCA)
Ambulatori. Mestre Torrandell s/n 971 502850
Anàlisis clíniques i radiologia 971 504601
lnsalud 971503882
I.N.S.S 971 500146
SEGURETATSOCIAL(PALMA)
Ambulatori del Carme. Carme, 18 971 726224
HospitalSonDureta.AndreaDoria,55 971175000
Hospital Provincial. Plaça de l'Hospital, 3 971 723800
INSALUD. Reina Esclaramonda, 971175600
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GRUPO
ELECTRAL
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CONSTRUCCIONES Y
PROMOCIONES ALCUDIAs.L.

CONSTRUCCIÓN EN GENERAL
REHABILITACIÓN DE FACHADAS

Y EXCAVACIONES
TeIf. Móvil 908 53 78 75

ELÉCTRICA ALCUDIAs.L.
INSTALACIONES Y MONTAJES
ELÉCTRICOS DE SEGURIDAD

Y CONTRA INCENDIOS,
REPARACIONES

Urgencias 908 63 07 34
24 Horas Domingos y festivos

QDMlLAR ELECTRAL

TELEFONIA MÓVIL,
ELECTRODOMÉSTICOS,

TV, HIFI, VIDEO,
AIRE ACONDICIONADO

FERRERS DALCUDIAs.L.
FUSTERIA D'ALUMINI, FERRERIA

ACER INOXIDABLE ¡ 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

DISTRIBUIDOR
EXCLUSIVO

ZONA NORTE
MALLORCA

FOTUADY

a ¡ r e a c o n d i c ¡ o n a d o

GoldStar
Fufrsu

SERVICIOS DE ALCUDIAs.L.
INSTALACIONES

Y REPARACIONES
SANITARIAS

Urgencias. 908 53 89 00
24 Horas Domingos y festivos

HORASA SU
DISPOSICIÓN

C/. Pollentia, 45 A • C/. Jaume 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




