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A L'EDITORIAL DEL MES PASSAT MANIFESTÀVEM EL NOSTRE DESIG DE LA TOR
NADA D'EN CAMES TORTES, I ACABÀVEM DIENT: "QUE A L'EDITORIAL DEL MES
DE FEBRER DE L*ANY QUI VE POGUEM ALEGRAR-NOS DEL NAIXEMENT (RE-NAIXE-

MENT) i MORT D'EN CAMES TORTES"
I UN GRUP DE JOVES AGOSARATS ENS VA PRENDRE DE LA PARAULA/ PERÒ NO

PER L'ANY QUI VE/ SINÓ PER ENGUANY,
EN ESCRIURE AQUESTES PARAULES/ NO SABEM COM HAURÀ ANAT LA FESTA/ PE.

RÒ EL QUE REALMENT ÉS IMPORTANT ÉS AIXÒ: TORNAR TENIR EN CAMES TORTES,



edttoïta/
Segurament haureu vist a qualque part aquesta pint£

da que diu NO TIREU FEMS, PORCS. Estiguem o no d'acord

amb la manera de donar l'orde o consell,és evident que

seria ben necessari que es complís. Tenim massa fems i

massa brutor a les voreres dels camins i carreteres.La

situació és vergonyosa i preocupant. Ara bé, sobre

aquest tema voldríem fer-ne unes reflexions i comen-

tar-ne dos aspectes.
D'una banda, tenim una reflexió que se'n pot fer

d'aquesta situació: ens referim a la manca de civisme

i a la irresponsabilitat dels qui cont r ibue ixen a

aquest estat de coses. Hi ha raons d'estètica i raons

d'higiene més que suficients que ens obliguen a una ac_

titut responsable. Pensem només en els focus d'infecció

que aquests fems suposen i en la quantitat de rates que

produeixen.
D'altra banda,tenim que,per exigir,cal oferir com a

contrapartida els medis necessaris i s'han de donar fa^

ciutats. Volem dir que sense un servei eficient de re_

collida de fems no es pot evitar l'incivisme que deplc>

ram. El portaveu de l'Ajuntament explicava des d'aques^

tes pàgines la situació en què es trobava la implanta-

ció d'aquest servei. Al nostre veure, les gestions han

anat i van massa a poc a poc. Es fa necessari accele-

rar els tràmits per implantar la recoil i da quant més

prest millor. A més,s'haurien de col·locar uns contene-

dors a llocs estratègics pels qui no puguin benefici-

ar-se d'aquest servei; per exercple,,si estan fora del

casc urbà.
I allevores s1 que seriem partidaris d'una política

fortament sancionadora contra els que impedeixen que

poguem tenir un poble net.
—- "Ten*
" »A

M O V I M E N T

i E lïll (Q) i i tò F I C
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Durant el mes de Gener,nas-
queren a Algaida:
dia 2-.Margalida Vanrell Ramon

filla de Guillem i Fran-
ciscà Aina.

dia 3: Antoni Sitjar Cortés
fill d'Antoni i Francis-

cà.
dial3:Patricia Pérez Amengual

filla de Servando i Mar-
galida,

sia 22: Joan Fullona Piza,
fill de Bernat i Pedrona

I en el mes de FEBRER:
dia 18: Gabriel Garoias Sastre

fill de Jaume i Antonia.

ENHORABONA.

M O R I R E N
Durant el mes de G E N E R :

dia 16:Antoni Gómez Sastre
als 89 anys.

dia 17'.Catalina Amengual Oli-
ver,a\s 84 anys.

dia 20:Catalina Puigserver Go_
mila,de 64 anys.

I en el mes de FEBRER:

dia 4:̂ Catalina Oliver Puig-
server^als 87 anys.

dia 5-.Franciscà Castelló Lladó
als 76 anys.

dia 26:Joan Oliver Ballester,
de 73 anys.

AL CEL ENS TROBEM TOTS PLEGATS.

»£>f»A

E S S A I G

Bolletí de l'O.C.d'Algaida.
«ensual

Dirigeixen i

Delfí Mulet i Francesc Antich.

Col·laboradors i
Joan Trobat.Pire Mulet.Andreu
Oliver.Llorenç Antich.Miquel

Mulet. An tor. i l·'ulet.Jaume Bonnin.
Dibuixos i Jaume Falconer.
AdministraciótLloreng Oliver.

D.L. P.M.̂ 95-1980.
ES SAIG nor.4s en r«poniabilitta
del contingut de l'editorial.
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M O D I F I C A C I Ó DE LA T A R I F A D ' A I G U A POTABLE, A la vista dels estudiseconòmics
presentats per l'empresa subministradora i pel mateix Ajuntament demostrant la puja
dels costs d'explotació, a la Sessió Plenària de dia 20 de febrer es va acordar l'a_
provació inicial de les noves tarifes de l'aigua potable. (Aquesta tarifa s'envia a la
Junta Provincial de Preus que ha de donar l'aprovació definitiva). Els nous preus són
de 20 pts. el metre cúbic d'aigua més una quota de servici anual de 315 pts.per con_
tador.

Per altra part, es farà l'estudi de la xarxa, "red", actualment existent a fi de
legalitzar-la.

LNLLUMENAT PUBLIC • guan escrivim aquestes retxes, l'obra de l'enllumenat del se£
tor de Sa Tanqueta està molt avançat i seguidament l'empresa adjudicatària es posarà
al sector des Colomer, Carrer Nou i Carrer des Sol. Pel que fa a aquesta feina, a la
mateixa Sessió de dia 20 es va aprovar la següent distribució:

600.000 pts. de subvenció estatal

720.000 " d'aportació del Consell

764.444 " contribució de l'Ajuntament

1.528.887 " contribucions especials

3.613.331 pts.

Tal com havíem anunciat,les contribucions especials representen unes 390 pts. per
metre lineal de façana.

També es va acordar que pels sectors que s'hagin de fer posteriorment la quantitat
que es pagui per contribuacions especials sigui semblant a aquesta. Per tant l'Ajun-
tament es compromet a cubrir la diferència si no s'aconseguissin les subvencions ne-
cessàries o si els preus haguessin augmentat considerablement i l'obra s'hagués enca_
rit.

NORMES SUBSIDIÀRIES , E s t a a punt de p o s a r_ s e a exposició públ ica l'avant
projecte de les Normes subsidiàries. Pensam que no és necessari insistir en la impor_
tància d'aquest projecte que ens afecta absolutament a tots. Hi haurà uns impresos a
disposició dels particulars per facillitar la presentació de les oportunes al.lega-
cions.
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el/ intere//«*/ de déu
Avui n'hi ha que se proclamen defensors

dels interessos de Déu, com una manera de
proclamar-se cristians. Es cert que mai he
llegit a cap catecisme que el fet d'ésser
cristià es definesqui com a defensor dels
interessos de Déu. Però tampoc no diria que
estigui malament. Fins i tot, ben entès,po
dria estar bé.

Ben entès. Perquè embolicat amb el nom
d'interessos de Déu,tene por que no passin
molts d1"interessos",sí, però no de Déu.

De cap manera faig referència als qui,
al crit de "viva Cristo Rey", empren cade-
nes o pistoles.Això queda dins el camp de
la violència a l'home i de l'insult a Déu,
de la flastomia. Deixem-ho estar.

Em referesc als qui de veres volen de-
fensar els interessos de Déu, i tal volta
necessiten pensar-s'ho un poc més.Destriar
millor el blat de les porgueres.
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Per exemple. Ara arriben molt per aquí
dos tipus de venedors: de viatjes i de ce-
ra. Segons ells, és un bon capella el qui
consegueix que molta gent vagi a Lourdes i
a Roma. Dins les seves raons sovint surten
els interessos de Déu i el deure del cape-
lla. Jo trob que està bé que la gent viat-
gi .I que val la pena anar a Roma. Però....
els interessos de l'empresa (legitimsi co-
rrectes) són els interessos de 1'empresa.S£
ria bo no mesclar ous amb caragols.

I la cera. Mirau que les abelles ja po_
drien fer més mel i no tanta cera (o no se_
rà d'abella?); perquè l'oferta de "velitas"
i "velones" i demés calaportal d'aquest no
mancaba. Deuen tenir por que "déu"(sí, amb
lletra petita, el seu "déu") no quedi a
les fosques.

He tret com exemples aquests dos vene-
dors, que solen passar i ni tan sols recor_

• dam el seu nom. Ja que tant tu com jo, co-
neixem una llista llarga d'altres defensors
dels interessos de Déu sempre coincidents,
(pura coincidència!) amb els seus intere-
ssos econòmics, o de prestigi,o de poder,o
de mantenir allò que anomenant les coses
pel seu nom no es podria mantenir.

Bé idò, i ¿quins són els interessos de
Déu? LA FELICITAT DE L'HOME. Per això exis_
tim, creats a imatge i semblança de Déu.
Res de paraules per entretenir; Jesús hi
posà molt més que paraules: la seva sang.

¿Com poden defensar aquests vertadeis in
teressos de Déu?. L'Església és I1 invert dê"
Déu per tenir una eina, un instrument, que
faci arribar a tothom aquesta Bona Notícia.
Jo un dia vaig ésser batiat, incorporat a
l'Església, perquè la meva vida,encara més
que les meves paraules, fos canal per fer
saber a tants d'homes i dones que Déu es un
Pare que mos estima.I no sols fer-ho saber
sinó per ajudar a que la força transforma-
dora de la Paraula de l'Evangeli tengui,
dins el nostre món,l'eficàcia que li perto
ca.

Defens els interessos de Déu en la mesu
ra que faig arribar la Bona Notí eia,-i en lã"
mesura que collabor a que, per la força
transformadora de 1'Evangeli,totes les ins
titucions d'aquest món, totes, servesquirï
perquè els homes i dones puguin esser de ve
res feliços. No sols demà. Ja avui, i per7

sempre.

Miquel Mul g t
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m'han dit que diuen
S'altre vespre anava pel carrer i havia de palpar,perquè no hi veien gens;

no sé si és degut als treballs de canvi d'enllumenament a alguns carrers,o si
és el fred que fon les bombi 11 es, però males llengües diuen que és que els nos^
tres regidors tenen molt bona vista i no necessiten gaire llum. Les faroles de
Sa Plaça tant poden estar encesses tot lo dia, com estar apagades al vespre.

Diuen que l'encarregat d'aquesta parcel·la de l'Ajuntament s'altre dia era a
Londres a fer un curset per evitar aquests problemes.

Diuen,i com que no som molt matiners no ho podem jurar, que la puntualitat
no és la virtut més destacada dels empleats de l'Ajuntament. Per paga,els dies
d'hivern que fa soleiet hi ha a Sa Plaça un grup d'homes jubilats que prenen es
sol fent una agradable tertúlia, i poaen controlar s'horari dels empi eats,i els
cafès que van a prendre i el temps que estan per berenar, tant els empleats de
s'Ajuntament com els dels Bancs i Caixes.

Llàstima que tots els cafès estiguin a Sa Plaça!!

I d'es "Frente", què diuen?
Diuen que, ara que voleto legalitzar tots els "xalets" legalitzables d'Algaj^

da (quina feinada!), també podrien arreglar aquest assumpte, i que el manco pa_
gas com qualsevol altre cafè els imposts corresponents.

Llavors tendrlem un local de la "Delegación de Cultura" que seguiria despa^t
xant begudes alcohòliques als joves, però que seria més o menys"legal".

Es que si no, diuen que N'Agustí no esta d'acord,perquè allà vetllen fins

més tard que a ca-seva, i no els hi diuen res,com per Sant Honorat.

Vols que te digui el que he sentit a dir de s'aigua?
No!

Més val així, perquè no està clara.

Fa una temporada que per Algaida han trobat un sistema de "manllevar"ses c£

ses molt curios: Ho agafen i quan ho han empleat no ho tornen. A un xa le t li

"manllevareh"els llensols, a un altre ses flassades, a un altre unamaquineta

d'afaitar,apurruña escopeta, d'un porxo se'n dugueren un motor d'asserrarjfins

i tot, un que devia haver de menester mitja dotzena d'arbres, els vra ~"ag~arfar

d'un altre que los havia sembrats feia una setmana. Tots esperen que loshoto^

naran, pero no han dit quan.

Un sord
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els lector s_ escriuen^ noticiari

Senyor Director:
Som un aficionat de l'Algaida des de fa

molts d'anys i me preocupa lo que li pugui
passar; i no veig gens clar lo que pugui
passar aquestes temporades que venen. Con-
cretament me pareix una aberració sa polí-
tica de fixat ges que s'està fent. Repassem
un poc aquesta temporada; fixatges de fora
hi ha hagut, si no me'n deix cap, aquests:
Rovira, López, Michel, Fiol (dos),Moranta,
Salvà,Puigserver, Albendea, Cogorza.... Un
equip complet en podríem fer.Vull fer cons_
tar que no teñe res en contra personalment
de cap d'aquests jugadors; sa majoria d'ells
inclus me són simpàtics i reconec que fan
tot quant poden per l'Algaida. Però,no haii
rem arraconat tota una sèrie de jugadors
d'aquí? Jugadors que no són figures ni molt
manco,però que consideramaprof i tab les i
que haurem tudat. En fi,voldria que es meu
pessimisme no s'arribi a confirmar prest i
ben aviat paguem ses conseqüències d'aquej^
ta manera d'actuar.

Un aficionat.

NOTICIES D'ALPIRA.El dissabte 14 de febrer
es va celebrar l'Assemblea de la Cooperat̂
va ALPIRA, amb nombrosa assistència. Dels
temes tractats,destacam els següents:

Els socis han comercialitzat a trav&de
la Cooperativa 18.000 quilos d'ametlles.

Tots els socis que hagin comprat patata
per sembrar tenen dret a unretorn de 2 pts

per quilo.
A la Cooperativa hi ha una màquina pul-

veritzadora,cedida per laCambra Agrària al
servei dels socis així com el líquid (per
blat i ordi) que està subvencionat.

COMERCIALITZACIÓ D'AMETLLES. El dimecres
dia 18 hi va haver a Algaida una reunió a
la qual estaven representades 10 Cooperatî
ves. El tema tractat va ésser el problema

de l'ametlla.

SERMONS DE COREMA. Aquell temps del
Coremer i dels sermons de Corema han
passat a la historia que contam i que
es va escrivint. Mentres tant,seguim
fent historia. Enguany d'aquesta ma-
nera:

Els tres primers dissabtes de Co-
rema, dies 7,14 i 21 de març,després
de la Missa de les vuit del vespre,
quedaran (els qui vulguin quedar)per
fer "sobretaula".

¿Com serà això? No es parlarà de
cap tema preparat abans;sinó que el
rector anirà responent a les pregun-
tes que li facin durant mitja hora.
Les preguntes poden fer-se al mateix
moment,o també poden haver-se fetes
dies abans.

CURSET PRE-BAPTISMAL.Del "calendari"
que la prròquia va repartir a comen-
çament d'any, copiam lo que fa refe-
rència al curset Pre-Baptismal d'a-
quest mes de Març. Diu així:
"tres vespres de trobada pels pares
que tenen infants per batiar, o en
tendrán abans d'acabar l'estiu.Dies:
Dimecres dia 25; dijous dia 26 i di-
vendres dia 27 de Març, a les 9 del
vespre, a la Rectoria.

BIBLIOTECA MUNICIPAL.Recordam als in
teressats que la Biblioteca està ober
ta els dissabtes dematí pels servíeis
de consulta i de prèstec.Darrerament
hi ha hagut adquisicions de llibres
per part de l'Ajuntament;també s'han
rebut dos lots de llibres,un delfe re_
galat per "La Caixa" i l'al tre per
l'Institut d'Estudis Balearios.

PLUVIOMETRO. El potecari Gabriel Martorell
ens informa de les pluges que hi ha hagut
a Algaida.

Any 1980: total de pluja
546,6 litres nft

Gener de 1981 :
dies de pluja: 5.
pluja caiguda:41,7 litres m.
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ienfja era hora" podríem començar a comentar les mesures preses per 1 'Ajunta-
ment per posar ordre al desgavell que es produeix a l'hora d'aparcar els cotxes i mo
tos a la plaça. Ja a ES SAIG passat es parlava de la necessitat de donar una sol.lu-
v,ió a aquest problema que produeix moltes molèsties i molts de perills, tantpels qui
circulen motoritzats com per la gent que va a peu, la qual moltes de vegades es veu
obligada d'anar pel mig del carrer ja que les voravies "ceres" estan ocupades pels
cotxes i motos.

Es de desitjar que aquestes mesures preses siguin només un inici i que dins poc
temps hi hagi tot un planejament i control tant de la circulació com dels aparcaments
a tot el poble. Es necessari evitar les competicions i proves de velocitat a què es-
tam acostumats,ara que encara no hi ha hagut desgracies grosses; així com també és
necessari arbitrar un sistema d'aparcament a casi tots els carrers del poble per tal
d'evitar que els vehicles aparcats impedesquin la normal circulació. Tots sabem que
els carrers del poble son molt estrets i mal alineats i tal vegada seria convenient
p^rsar en direccions úniques.

Per altra banda cal recordar que el problema del revolt de la carretera de Palma,
davant can Tugores, encara no està resolt d'una forma definitiva. No hi ha hagut cap
altra desgràcia irreparable, però s1 alguns accidents; per tant és ara quan s'han
d'agafar les solJucions corresponents. Ja sabem que no és competència de l'Ajurtament
arreglar-ho, però té l'obligacio de trametre-ho amb exigència als organismes corres-
ponents. No n'hi ha prou d'haver col·locat discs de limitació de velocitat a 60 i de
tant ¿n tant controls del radar. Cas de complir aquestes limitacions,de vegades da-
vant dels bars i del garatge que hi ha a la vorera del mateix revolt, altrament ano-
menat de la Mort.

Andreu Majoral

N O T í C I A R I 0. C. B.

Dia 19, festa de Sant Josep, farem la segona part de l'excursió en bicicleta; anî

rem a la part de Punxuat. Recordam que l'any passat férem el sector de Son Reus, Ca-

brera, Binicomprat, Castellitx, Albenya.

Dia 21, a les 9, al local social hi haurà una xerrada-col·loqui sobre el tema:"Cop

d'Estat i democràcia".

Dia 27,al local social i a les 9 del vespre es projectarà una pel·lícula. En car-

tells apart s'anunciarà el títol.



Farem una mica de repàs en es punts que es tractaren a sa reu-
nió amb sa gent des poble a ca Ses Monjes, reunió on hi va haver
una assistència molt nombrosa.

PRESSUPOST M U N I C I P A L , Es va parlar de que Pi-
na tingués autonomia a s 'hora de gastar la part de
pressupost municipal que proporcionalment li cor-
respon des total, d'acord amb el número d1 habíante
Segons en Toni Oliver (regidor .de j^Lj im£ajuetvt) ,
aquesta quantitat és d'unes 800.000 pts.

ENLLUMENAT DEL CEMENTER I , $e proposaren diferents alternatives; sa més re_
calzada va ésser sa referent a separar s'enllumenat des cementeri des del poble
i millorar-lo a fi que si s'ha d'emplear s ' electricitat en es cementeri no s'ha
gi de tenir mig poble amb es llums encesos; es pressupost aproximat ''/l'aquesta
obra són unes 150.000 pessetes. Es va exposar sa necessitat de fer un planà de
sa situació actual de ses tombes i numerar es trasts que queden, aixi com acia
rirqui són es propietaris actuals; i que presentin es documents o proves que ho
demostrin; lo que no es va decidir va ésser sa manera de dur-ho a terme.

NORMES S U B S I D I A R I E S , ^ punt de ses noTmes sub_
sidiàries, davant s 'impopularitat que va tenir, es
va decidir deixar-ho anar,sense arribar a cap con-
clusió. Lo mateix va passar amb es local pes poble
damunt es qual no no va haver-hi acord.

C A M I N E R . f f o aniria malament que es caminer fes qualque passadeta per Pina ^
agranàs sa plaça o lo que hi hagi per fer, perquè segons ens diuen fa estona
que no hi ve, i hi ha un poc d'abandó.

CARRETERA PER ASFALTAR,Segons se ¿Cobres Públi
ques ha d'asfaltar sa carretera de Pina a Algaida.
Des de aqui volem cridar s'atenció damunt dos
punts: un és sa curva de Son Jaume Maig on hi ha ha
gut bastons d'accidents; si s'arregla sa carretera
s'hauria d'aixemplar i aixi disminuiria es risc de
accidents. S'altre ,és sa clavaguera que passa per
davall sa carretera devora sa f ont,que es va esbol_
dregar a sa cuneta i ha fet un crui de tota sa ca-
rretera amb es consegüent perill pes camions que
podrien acabar d'esbucar-la.

N O T I C I E S DES POBLE, Es primer premi de sa loteria va repartir sa sort a
Pina. En Miquel Bernadí, En Miquel Rafal i En Joan de Son Gorreu, varen esser
els afortunats. ENHORABONA!

Dia 20 de Febrer, va morir madô Margalida Andreu Andreu, als 87 anys d'edat
DESCANSI EN PAU.

Jaume Pericas i Xesc Oliver
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Per fer una mica de resum de lo que va

esser sa temporada de caça, direm que en

quant a cunills va començar molt Tóé, amb

bastantes peces, i es aficionats disfruta-

ven. Llàstima que es mal en va tornar fer

de les sèves i va impedir que fos una t em-

prada excellent.

En quant a torts es veu que els mos atu

raven abans,perquè, lo que és a Algaida i

llevat d'uns dies que podem dir excepd.io-

nals, es torts han volat ben baix.

La Societat mos informa que pensa fer

s'assemblea anual de socis dins sa primera

quinzena de març; es donarà s ' estat de comp_

tes i es balanç de sa temporada passada.

SC ACS

Dos par t ic ipan ts tenim en es campeo_

nat de Mallorca de scacs, en Toni Fullana

"Serrai" com a juvenil i en Tomeu Roig "Se_

guí"; de moment duenuna bona mitja: dos

punts de tres partides jugades (Pes que no

siguin entesos recordam que ses partides se

juguen a un punt).

Concentració i vistai!

F U T B O L

Tanta de sort que a tots es components-

de SES MAIOLES els hi agraden ses pilotes,

perquè si no, on posarien tants de gcfe com

els han entaferrat en dos partits?

A Preferent, lo dit altres vegades: tan

regular és s'equip que totd'una que tenen

positius empaten disn Es Porrasar. Pensar

lo bé que aniria de classificat si no ha-

gués perdut tant de punts a domicili! Bé,

n'hi ha hagut de perduts, de robats i de ma_

la sort de no voler entrar sa pilota.

Encara que es mister Sampol se queixa

de sa poca assistència en es éntrenos.

Es juvenils ,bons,molt bons:dos partits

onze gols i branca, sense arrufar-se.De mp_

ment duen una gran temporada.

F U T B O L S A L A

Es club Quatre Vents, després de quedar

segons en seu torneig,ara participa en es

Coj.1 d'en Rebassa. Diuen que se sort Ics ha

girat s"esquena, però després de guanyar

es primer partit de 7 a 1 confien a sa ter_

cera jornada quedar entre es tres primers.

Falta que donin una bona tunda a TAB IR i

que en Zubi retrobi sa bona forma.

C I C L I S M E

Es passat dia 15 de febrer es va cele-

brar sa Festa des Pedal en es Polideportiu

d'Algaida on, amb un berenar per enmig, es

va reunir tota sa gran família d'aficionats

a ses bicicletes de Mallorca.

Va començant sa temporada i pes pròxim

15 de març tenim es XXIII trofeu Andreu O-

liver.

Bona diada de Bicicletes se presenta: a

les 9,30 dematí,prova per cadetes i juve-

nils; s'horabaixa a les 14,sortida d'afici^

onats en pista,- i a les 15,30, proves d'a-

levins,infantils i fèmines.

En una paraula,un plat fort per tots es

aficionats, i que som molts!!

Joan Trobat
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S
¿Què has comprat per tren-
ta pessetes?

E N D E V I N A L L A

Encreuat nQ 2. PER LLORENÇ MORA,

HORIZONTALS: 1 .Recobrir d'oli o d'una matèria greixçj
sa o viscosa. Poblet o llogaret del municipi d'Alga^
da. 2:Revista algaidina.Te.Traspues. 3: Al revés,com
posició poètica. Patronat Agrícola Valencià.Al revés
nadiu d'un Paîs europeu. 4: Nota musical. Bassetjes,
passatjes. Al revés,efecta d'usar. 5:Vocal.Eina agrí^
cola en plural. Cent. 6: Dona que condueix una barca
de transport,en plural. 7: Fòsfor.Al revés i en dirai
nutiu.riu d'Itàlia. Al revés,terme assenyalat d'una
cursa,en plural. Metall preciós,groc. 9: Crit que fan
els animals de llana i les cabres.Article femení,plu_
ral,salat.Al revés,mancat de la vista. 10: extensió

d'aigua,enrevoltada de terra per totes les parts.Con_
sonant. Joc de cartes,molt jugat a Mallorca. ll:Buit
entre dos cossos. Acte de fugir.

VERTICALS. 1: Que no és nova,que ha estat en ús. Nu-
cli de població,més petit que una ciutat.2:Infantnat
de poc temps. Bé. Contracció plural. 3: Tros de soca
destinat a cremar.Mancat de sal o de sucre.Al revés,
peça de fusta llarguera i cilíndrica. 4:Argent»plata
Antigament,fora,i es diu quan la pilota surt per les
bandes laterals en el futbol. Animal casolà. 5:Conso
nant. Brutor. Un. 6:Nadiu o que viu a certa part o
banda del poble d'Algaida. 7:Consonant.So produitper
l'aire al passar per les cordes vocals,en plural i en
diminutiu.Efa. 8:Carta de joc.Al revés,peça rectangu
lar de pedra arenisca.Pronom. 9:Vincle,lligam estre¥.
Fill de Noè.Filament prim que surt de l'arrel.10: En
plural,Creador. Essa.Al revés,elevació d'un terreny
no gaire alta. 11:A1 revés,correguda,acció de córrer
en competició. Madeixa.

XARADA

Som de totes la més fina
i tan dreta com un fus.
Sensa jo no hi hauria vida,-
si em cerques no hi pensis pus
al mig del pit visc tranquil·la

SOLUCIONS

Amb la primera,camina,
no em vulguis cobrar tant molt;
la segona, si t'escolt
em tornarà de gallina.
Em trec el tot, Catalina,
adéu, men vaig i no compr.

JEROGLÍFIC nQ 1 :

XARADA " "

FUITA DE CONS.

ENCREUAT nQ 1 :

Una de grossa, només.

Mirall.

Caç el dijous, Mateu, i poc.

H l:Ca,tauxnup. 2 : Amo}Rcina. 3 :Salor,Tu,R.4 : Tronats
Fa.5:egtami,mil.6:La,Aucell.7:L,TL,S.A.8 :idiaglA,CM.
9:Torre,Llep.lo : Xina,Llops.

V 1 : Castelliti. 2:Amarga,Doi.3 : Olot,IRN.4:T,Ona,Ara.
5.-A,Ramatge. 6: Ur , tiull, L. 7:Xots,C,A II.8:Niu,Mes,Lo.
9:Un,Fil,Cep. lo: Parallamps.
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el segon dels casos,és impresciidible
un continu contacte (això és possible
a molts de pobles) entre el Centrede
pre-escolar i les Escoles,i mes ara
que es donarà un c aire renovador al
cicle inicial de la E.G.B.

Creus que el recinte escolar s'ha
d'emplear només per les activitats
escolars o en canvi fora de les ho-
res de classe ha d'estar obert a to-
thom?
En quant al recinte escolar, sa meva
opinió és molt clara: crec,i així ho
creuen els demés mestres,que, sempre
que hi hagi una contínua i rigorosa
vigilància (de la que se n'ha de res_
ponsabilitzar l'Ajuntament) els jo-
ves i tots els nins del poble han de
poder disfrutar de les instal·lacions
les hores i els dies no lectius.

X&ss Mora

BISBE OSCAR ROMERO DEL SALVADOR,
DlA 24 FARÀ UN ANY QUE EL MATAREN,MENTRES
CELEBRAVA MlSSA, QUE MAI FALTIN DEFENSORS
PER ELS MÉS DÈBILS,

CiDQlABA
A la vila d'Algaida
tenim de tot un poc.
Un bati e bon al.lot
que mai s'enfada.

Uns regidors molt amples,
curts de gambals.
També molts de pardals
des que no volen.
Tenim unes escoles
de lo més bé.

Uns al·lots pucers
que fan naufragi.
Però tenim ES SAIG

per posar orde,
-hauria d'ésser norma
des municipal-.
Tenim també, ja heu val,
moltes beates.
Si te pica te grates,
i no ha estat res.
I en tenim més de tres
de conductors
d'aquells que en 'mollar-los
fan feretat.
També hi ha un bon grapat

de "jugadors".
Hi ha també un rector

que canta clar.
També hi ha bestiar
que fent es coi6
de darrera un cantó

tira sa pedra
i llavors ben depressa
amaga sa mà.
Es poble va com va,
basta advertir
que pixa allà on vol

qui s'aixeca dematl.
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una xerradeta amb... bici vieh
MIRE C IM HE SES ESCODILES

Quants d'al·lots assisteixen a tes
nostres Escoles?
Exactament, 223.

Es sufiaient el professorat?
Pens que sí, que es suficient.

Econòmicament i de qui reb&i suport
les Escoles?
Del Ministeri d'Educació i de l'Ajun
tament.

Es bona la relació entre l'Asso—
ciado de Pares i el Professorat?
Fins ara, és execeLlent, gràcies a
que,en tot moment,ha sabut quina era
la seva funció,i a més,sempre que li
hem demanat coLlaboració, la seva res_
posta i la seva ajuda mai s'ha f et es_
rar.

Suposa avantatges o incovenients,
el que hi hagi una Associació?
Si una Associació de Pares té clar
quina és la seva finalitat dins el
centre, crec que tot són avantatges
pel CoLlegi i pels alumnes.

En Miquel Munar i en Miquel Rafel
darrerament han treballat molt dins
del camp de l'esport; això,¿continua
rà?; el professorat ¿hi ajuda?; la
part econòmica ¿és un entrebanc?
Sí,esper que hi haurà continuïtat.

El Professorat està totalment d"a_
cord sempre que hi hagi,en aquest â
pecte,una programació adequada ja que,
en cas contrari,hi hauria el perill
de que, a vegades i en certs casos,
hi pogués haver interferències nega-
tives en altres aspectes educatius
també molt importants i bàsics.

Aquesta tasca es fa d'una manera
totalment desinteressada.

El Mininteri d'Educació,¿ajuda su
ficientment a les Escoles?
Encara que,en aquest aspecte,és molt
difícil afirmar quan les necessitats
estan cobertes,els crèdits que,actu-
alment,asigna el Ministeri a les Es-
coles és suficient per atendre a les
despeses de funcionament del nostre
Centre.

Quin suport vos dóna l'Ajuntament
¿és bastant?

El suport que l'Ajuntament dóna a les
Escoles és molt important: se cuida
de tot l'especte referit a conserva-
ció, ne te j a, enllumenat, calefacció, et z.
de l_[edifici escolar,adecentamentdel
pati,etz. En quant a la segona part
de la pregunta,és vàlid lo manifestat
a la resposta anterior: és difícil ji
firmar la suficiència o no,si bé,els
professors estam satisfets de la coL
laboració de l'Ajuntament així conde
l'interès de millorar,si cal, tots
aquests aspectes.

Creus què basta l'horari actual
per educar l'alumnat?
Amb una bona planificació per part
del Centre i amb molt d'interès per
part de tots: alumnes,pares,mestres,
etz. crec que el rendiment,a la majo^
ria de casos,pot ésser satisfactori.

La missió d'un mestre,s 'ha de li-
mitar a les hores de classe? Es l'as_
pecte econòmic una trava per dur- ho
a terme?
Estic convençut de que és impossible
que la missió d'un mestre es pugui Iĵ
mitar a les hores de classe.Apart de
les feines pròpies d'organització,
programació, correcció de treballs,
etz. hi ha una sèrie d'activitats de
les quals,unes vegades participant-hi
directament i altres d'una manera més
indirecta (fins i tot a moments de la
vida diària que no tenen res d'acti-
vitats programades) sempre és possi-
ble que un mestre pugui treure cons£
qüències molt valuoses per la sevaE^
cola i els seus alumnes.

Per altre part,crec que,en aquest
sentit,l'aspecte econòmic no hi te la
mínima incidència.

Com veus la feina de les Monjes,
dins el camp de l'educació pre-esco-
lar? Penses que s 'haurie de dur a ter_
me a les Escoles públiques?
La veig importantíssima.

La meva opinió és que,si es du a
terme bé,és indiferent que es fací a
la mateixa escola que a un altre Ceri
tre de pre-escolar,si bé crec que,en

Segueix a la pg.11




