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D E M O G R À F I C

N O U S A L G A I D I N S

Dia 25 de Febrer:Cata lina Juan
Puigserver.filla de Sebastià i
Catalina.
Dia 18 de Març -.Margalida hlíï&'a
Lourdes (ìelàbert Vanrell,filla
de Joan i Gerõnima.
Dia 23 de Març-.Gillem Perelló
Amengual.fill d Antoni i Antò-
nia.

ENHORABONA.

M O R I R E N
Durant el mes de Març:
Dia 7: Llorenç Sastre Ballester

als 78 anys.
Dia 12-.Franciscà Nadal Oliver3

de 85 anys.
Dia 23 -.Macià Puigserver Amen-

gual^è,81 anys.
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SS SAIO no-.-s FR respontabilitia

del contingut d* l'editorial.

El passat diumenge dia 22 ens va deixar

consternats la notícia de la desaparició de

la pica de l'aigua beneïda de Castellitx.

Aquest robatori es podria enmarcar com un

més entre els molts que darrerament es produ-

eixen al nostre terme i que denoten una preo

cupant manca de seguretat ciutadana.Però tots

sabem que aquest va més lluny. Per una part

n'hem estat víctimes tots, perquè de tots és

Castellitx. Per altra,aquesta pica robada for

mava part d'un conjunt historic d'uns valors

artístics que no cal destacar. L'Ajuntament

ha fet els tràmits perquè el conjunt de Cas-

tellitx sigui declarat de manera oficial Mo-

nument historic-artistic nacional ,i sembla que

aquesta declaració és inminent. Es a dir,que

mentre se cerca la protecció que aquest tipus

de declaració representa,ens arriba el cop

baix d'aquests lladres.

Evidentment, es planteja el problema del

perill que suposa tenir peces de valor art^s

tic en llocs retirats i que conten amb poca

vigilància. I ens preguntara:¿haurem de veure

que s'enduen a museus les obres desmuntables

i ens haurem de conformar amb tenir unes co-

pies als llocs originaris?. De fet, la llei

permet als organismes competents -Ministeri

de Cultura- retirar aquelles peces dels llocs

que no oferesquin unes garanties de seguretat.

Ara bé, amb independència del valor ar-

queològic que sense cap dubte té aquesta pica,

forma part de Castellitx i tots els algaidins

estimam Castellitx i duim Castellitx ben en-

dins del nostre cor; aquest robo ha estat una

gaitada a tots els algaidins. I demanam que

es faci tot el posible per aconseguir la re-

cuperació de la pica. Només la seva tornada

al lloc que des de fa segles li correspon pot

omplir els nostres desitjós.
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L'Ajuntament ha procedit a una revisió de les Ordenances fiscals dins l'exer-
cici econòmic de 1981. Com que aquesta revisió afecta a les taxes i imposts que
haurem de pagar entre tots, pensam que val la pena aclarir en quina situació han
quedat les Ordenances.

La revisió era obligada sobretot per dos motius: en primer lloc perquè la ma-
joria d'elles s'havien mantengut invariables des de fa molts d'anys, des de 1964
1966 qualcuna d'elles; tots sabem els augments de preus i del cost de vida que
s'han produit des de llavors i els arbitris estan destinats a cobrir uns serveis.
De totes maneres, els augments que s'han acordat són els imprescindibles i pen-
sam que són raonables.

Ham de tenir en compte també que l'Ajuntament funciona en gran part gracies a
unes aportacions i ajudes de l'Estat. Ara bé, per un principi elemental de justí-
cia, l'Estat no permet l'existència d'uns paradisos fiscals on la tributació si-
gui mínima i ha amenaçat amb retallar la seva ajuda als Municipis que no aprofi-
tin els recursos que la llei els dona per cobrir les seves necessitats.En aquest
sentit, la revisió d'Ordenances ens venia imposada.

Com a conseqüència d'aquesta revisió, unes Ordenances fiscals es mantenen seri
se canvis o queden suprimides i altres han estat modificades amb un determinat
tant per cent d'augment.

, 1.- ORDENANCES QUE ES MANTENEN IGUAL O HAN QUEDAT SUPRIMIDES.

Tenim dins aquest grup una sèrie de conceptes que suposen uns ingresos que no
compensen la feina material que representa la seva cobrança (quantitats de 5,10 o
15 pts.),o bé són supervivències d'altres èpoques i altres maneres de viure ja
caducades, o bé han estat suprimides per llei.

Es tracta d'Ordenances com són les de Desaigua de canals, Lletreros i mostra-
dors, Ocupació de volada, Cans, Portes i finestres, Rodatge i "arrastre",Entrada
de carruatges. Sobre aquestes Ordenances no s'han pres decisions definitives,pe-
rò podem assegurar que més d'una quedarà suprimida o,al manco,sense efectes fis-
cals.

Desapareix per llei l'Ordenança de Immobles sense voravies que s'inclou dins
un altra. També desapareix el pes municipal que ha estat prohibit per evitar que
es propaguin certes epidèmies.

Ordenança de plusvâlues.
Aquesta Ordenança s'ha de revisar cada dos anys i era obligat fixar-la pel

bieni 81 - 82. Per aplicar aquesta Ordenança el poble esta dividit en cinc cate-
gories. Seria un poc llarg enumerar les zones que corresponen a cada categoria.
Es va acordar mantenir les quantitats del bieni anterior que són les següents:

12 categoria per m2. 300 pts.
22 " " " 200 "
32 " " " 140 "
42 " " " 100 "
52 " " " 60 "

Ordenança de permisos d'obra.

Tampoc es modifica ja que va ésser fixada l'any passat en un 1% del pressupost
de l'obra.

2.- ORDENANCES QUE HAN ESTAT MODIFICADES.

Ordenança de cernen ter i s. ft f-x a u quantitat de 50 pts. anuals per cada

nínxol. Les tombes cotitzaran d'acord amb els nínxols que tenguin; així una tom-



ba que tengui,per exemple,8 nínxols pagarà anualment 400 pts. El preu de la con-
cessió d'un trast per a la construcció d'una tomba queda en 2.000 pts. m2. (això
pràcticament només afecta al cementeri de Pina on encara queden trasts buits) amb
obligació de construir en el plac d'un any. En 2.000 pts. s'estableix el cost de
buidar un nínxol si es fa a traves dels serveis de l'Ajuntament. També ?s fixa el
cost i condicions d'utilització de les tombes propietat de l'Ajuntament aixt com
altres aspectes de menor importància.

Impost de circulació.,,
* • Sobre aquest impost la llei permet uns aug-

ments molt considerables. El criteri que s'ha seguit en la revisió ha Tfstat el
d'un augment moderat i amb menor incidència sobre els vehicles destinats a feina.
S'estableix un 25% d'increment sobre els turismes; un 10% sobre furgonetes,cami-
ons i autocars; i un 50% sobre motos i ciclomotors. La llista de com ha quedat
cada vehicle seria molt llarga, però cada un pot fer el càlcul aplicant aquest
augment al que va pagar l'any passat.

Ordenança de prestació personal i transport.„ , , ,x c c c Partint de labase que
aquesta Ordenaça és bastant injusta perquè cotitzen per igual persones amb in-
gressos molt diferents,és evident que en aquests moments les finances de l'Ajun-
tament no permeten la seva supressió. Experimenta una modificació que pel que fa
a prestació personal és la següent: es cotitzarà un dia del salari mínim inter-
professional que estigui en vigència al primer de gener de l'any en curs. No en-
tram en el detall de les persones que n'estan exemptes.

S'elimina de la prestació els carros, furgonetes i camions,que ja paguen ï im-
post de circulació.

Els tractors i remolcs, que queden exclufts de l'impost de circulació,contri-
buiexen per aquesta Ordenança amb el següent cànon:

Tractor fins a 25 cavalls,amb remolc o sense,1.500 pts.
Tractor de més de 25 cavalls,amb remolc o sense,3.000 pts.

Ordenança de subministre aigua potable.Jg commicarem que s-havia a_

provat provisionalment la tarifa de 20 pts.m3. i una quota de servici anua l de
315 pts. per contador.

Ordenança de solars. , . .^
* S'ha aprovat la nova Ordenança que queda a exposició

pública. De totes maneres,laprovació de les quantitats en què es veuran afectats
els trasts queda pendent de l'elaboració d 'un padró actualitzat i d ' u n e s tud i
econòmic de les repercussions que aquestes quantitats representen pel s p rop ie -
ta r i s .

&=&=&=̂ 8̂F8r̂ SFfr=8̂ =̂ ^

ALTRES INFORMACIONS DE L'AJUNTAMENT

IMPOST DE CIRCULACIÓ g , ha enviat &1 Bollet£ oficial la notificació de

presentació al públic d'aquest impost. Una vegada passats els 15 dies de recla-
macions, es posarà al cobro;això serà dins el mes d'abril. De totes formes,i en-
cara que no s'hagi publicat al Bolletí,està ja a exposició pública per possibles
reclamacions.

PADRÓ D'HABITANTS. Aviat es c o mençarà a fer el cens d'habitants del po-
ble. Ja haureu vist la propaganda que se'n fa a diaris i televisió. Esperam que
donareu facilitats als agents que s'encarreguin d'aquesta feina.



n<5tPiARi
E M U I S I C A R E U N I Ó PELS P A G E S O S

S'ha creat l'ASSOCIACIÓ BANDA DE MUSICA
D'ALGAIDA que té per objecte promoure/pro-
tegir ,fomentar i difondre l'aficio,l'ense-
nyança i la pràctica de la música.S'ha fet
una feina important amb la incorporació de
nous músics,allots que estan ja tocant a
la Banda i que són una garantia de la seva
supervivència.

Això suposa enfrontar-se a una sèrie de
gastos en instruments,partitures,etc., que
demana la col·laboració de tots. Amb aques-
ta intenció s'ha fundat l'Associació i s'es-
tà fent la campanya de socis que vulguin
contribuir amb una quota voluntària anual.

Desitjam encert i èxit a la nova Asso-
ciació.

Pel vespre del dissabte dia 4 d'Abril,
a les 10 , i al local de la Tercera Edat
(Rectoria),ALPIRA convida a tots els socis
i demés persones interessades a una reunió
per informar d'una interessant of*r<ta de
l'Ajuntament de Ciutat. Com se sap^Ciutat
construeixen un Escorxador (Matadero) nou.
I les Cooperatives han rebut l'oferta de
participar en l'administració del nou Es-
corxador. Per aquest motiu,els dirigens de
la nostra Cooperativa, ALPIRA, ja han pres
part en diferentes reunions a Ciutat,Sineu
i Campos. Ara n'hi haurà una aquí a Algaida
perquè hi pugui participar-hi tothom.

Aprofitant la mateixa convocatòria,tam-
bé s'informarà de la pròxima campanya de
comercialització de l'ametla.

S E TM AM A S AÍN T A

Del calendari distribuit per la parrò-
quia a començament d'any, copiam l'horari
de les celebracions de la SETMANA SANTA:
Diumenge dels Rams :Benedicció dels Rams a
les 11}SO. Processó. Missa.
Dilluns: Dia Penitencial.
Dimecres: El Bisbe convida a la MISSA CRIS_
MALta la Seu,7,10 horabaixa.
Dijous: 8 del vespre:Missa. 20,30: Lectura
de la Passió. Processó del silenci. Adora-
ció de la CREU,¿a començant el divendres.
Divendres: 8 del vespre;celebració de la
Passió.
Dissabte: 10 del vespre;Vetla de Pasco.Bap_
tismes. Missa.
DIA de PASCO: 0 del mati: Missa.

20,30: processó de l'Encon-
trada. Missa.
Dimars de Pasco: Romeria a Castelliti.
Missa de la festa de la Mare de Déu de la
Pau.

ESCOLES 11 A L G A I B A

El passat dia 27 es varen celebrar les
eleccions dels representants dels Pares al
Consell de Direcció i a la Junta Econòmica
del Col·legi Pare Pou. Hi participaren 36 pa
res amb el següent resultat:
Consell· de Direcció:

Catalina Salas Full·ana
Catalina Sastre Mut
Gabriel Salas Full·ana
Catalina Fullana Clar
Guill·em Ol·iver Bibiloni
Catalina Gelabert Ballester

Juanta Econòmica:
Nicolau Ferragut Mul·et
Ll·orenç Jaume Mut
Margaiida Cardel·l Puigserver
Guil·l·em Jaume Salas
Franciscà Bonet Adrover

26 vots.
20 "
25 "
24 "
24 "
15 "

27 vots.
24 "
21 "
18 "
14 "

L I L I H B M E S I K E W I S T T E S

El dissabte dia 11 i el diumenge 12 d'a-
quest mes d'abril, abans i després de les
Misses, es podran adquirir Il·ibres i revis_
tes, a l'església.

C A M P A N Y A C O N T R A

L A R À B I A

A partir dei mes de Maig es procedirà
a la vacunació contra la ràbia de tots els
cans del terme d'Algaida, Pina i Randa.



Festejar és un mot que,en el nostre par-
lar de cada dia, el reservam per expresar
l'enamorament entre un al.lot i una al·lota,
les relacions de dos enamorats. Festejar,
que vol dir FER FESTA. Un fer festa que el
bon sentit,el seny, no ho redueix als ena-
morats,però si, en fa del festejar el pro-
totipus del fer festa. Per qualque cosa
serà.

Els qui festejan,van preparant les NOCES
Un altre mot amb un sentit profund de fes-
ta. Anar a noces esdevé l'oposat a anar a
un funeral. Noces sempre és festa.

També dins l'Evangeli. Jesús per expli-
car què és el Cel,per donar a entendre com
serà per cada un de nosaltres la festa del
Cel,sovint es serveix de la idea de noces.
Més concretament, d'un sopar de noces.Així
a la paràbola o contarella de les deu al.lo-
tes amigues de la núvia: les aue estaren
preparades entraren a la festa.Una imatge,
la del sopar de noces,sempre repetida a les
paràboles,quan Jesús ens vol donar a enter^
dre tot el goig,l'alegria del Regne de Déu.

FESTEJAR, NOCES, ¿heu pensat mai que
aquests dos mots,el profund significat d'a
quests dos mots, CONGRIEN DINS SI MATEIXOS
lo que ha d'ésser una familia?

Això va en sèrio. Perquè seria trist si
qualcû s'hoagafàs amb ironia.Si qualcú peji
sàs que volem fer un acudit,una gràcia més
per afegir a la llista llarga que intenta
la rialla fàcil en torn al tema del matri-
moni.

"Encara que, això sí,a vegades pareix que
hi ha matrimonis que no començaren amb unes
noces,s i no amb un funeral. Que no s'anaren
coneixent festejant,fent festa, sino arra-

basant herbetes pe is caminois a 1 un cemente^
ri.

I no és vera.Perquè..tots començaren amb
noces. I arribaren a les noces festejant.
I també és vera que tots els matrimonis te-
nen experiència del goig de les noces, de
l'alegria del festejar. Una experiència ben
el mig del bessó de la seva existència.

Ara bé,també és vera.aue el na de noces
qualque dia s'acaba. I que tornar a posar
llevat, la primera setmana, i la segona, i
els primers anys, fins i tot es fa amb gust.
Però qualque dia també arriba a entrar
fort la peresa de tornar posar llevat....

Aquesta peresa té molt a veu^e amb una
equivocació que sovint succeeix: el pensar
que les noces son l'acabatall del festejar.
I no . No ho han d'ésser.De cap manera.Les
noces acaben el nuviatge, oerò sempre hau-
rien d'obrir (gràcies a^éeu, la majoria de
vegades obren) un temps nou,més seriós,més
profund,més apassionat,del festejar^lel fer
festa. Un matrimoni confessava,al mig de la
celebració de les seves noces d'or,que lla-
vors, als cinquanta anys de casats, havien
après ja a festejar de bon de veres.Ja ha-
vien a-prés a fer festa. Ja sabien superar
els obstacles, els entrebancs, que de més
joves els estorbaven el fer festa.

Perquè de bergantells Jii ha unes dificu]^
tats. Temps abans de les noces,ja són dife-
rents. Coincidint,més o manco,amb els pri-
mers augments de família, són unes altres.
Es tornen de color diferent i d'intenssitat
distinta, devers les noces d'argent. I ja
són una petitesa, però que encara al manco
fan cosigolles, a l l à pels cinquanta anys
d'"aguantar-se",o de sentir-se sortosament
"aguantáis" un per l'altre.

Lo que importa és continuar posant lle-
vat al llarg de tota la vida. Continuar fent
festa. PoV haver-hi o no una llei de divor-
ci. Mai la necessitaran els qui continuïn
festejant.

Pels qui no tornin,cada temporada,a po-
sar llevat, amb llei de divorci o sense,el
pa de noces se'ls acabarà.

Però,¿com continuar fent festa quan ja
no són dos bergantells que s'estimen, sinó
pare i mare i fil Is,que perteneixen a una
altra generació que pensa d'altra manera?

Si vos parei x,el mes qui ve, en aquesta
mateixa plana, en parlarem.

Miquel Mulet



m'han dit

qu* diuen

Ens han dit que el nostro municipal no
se vol suscriure a sa revista ES SAIG per-
què sempre mos aficam amb ell.Avui feim es
propòsit ben ferm de no tornar a parlar-ne
(en no ésser que tant en sentíssim parlar)
Però,com a despedida, vos votem dir lo que
mos contaren s 'altre dia referent a sa seva
actuació els diumenges dematinsaSa Plaça.
Era un espectacle veure Sa Plaça sense un
sol cotxe aparcat als voltants. Un dels cot-
xes denunciats per mal aparcament damunt
una acera, d'un "panecillo", quan va sor-
tir l'amo, va esqueixar sa multa, i la tirà
en terraj es municipal hi anà ràpidament,i
el tornà a denunciar,¿sabeu per quê?. Ido
"por ensuciar la villa". "Chapeau, Senyor
Municipal.

Sa gent d'es Campet se queixa,i amb motiu,
de que an es carrer no hi ha cap placa que
indique el nom del carrer. Des de que una
primera autoritat del poble (ja fa anys)va
fer un edifici allà (li anàvem a dir "casa"
•çerò realment no sabem què és),va desapa-
rèixer la placa que suposam que existia a-
llà,i no se'n ha sabut res més. Menos mal
que es carter sap quin és aquell carrer,pe_
rò hi ha gent de fora poble que va un poc
despistada. Ara seria el moment,si a s 'Ajun
tament li han quedat dobbés desprès de can
viar alguns noms de carrers, de posar ses
plaqyes que falten, ja que n'hi ha d'altres
que tampoc tenen placa (com és carrer de
l'Esperança), o n'hi ha que tenen molt es-
borrades ses lletres.

Per sert que mos han dit que ara poden
passar perfectament els "peatons" per da-
munt s'acera de Ca'n Mulet, sense perill
per la seva integritat fisica,com quan ha-
vien de baixar.

Hem sentit comentaris per tots els gusts
referents a ses faroles de sa Tanqueta, de
si són molt espesses, que quan s 'encenguin
totes faran mal an els ulls, si els conta-
dors que té instal·lats s 'Ajuntament no po-
dran dur tanta llumenària, si n'hauran de
tenir la meitat d'apagades... Jo esperaria
a veurà què passa quan es posin en marxa,
perquè és de suposar que s'han fet els es-
tudis petinens. Tampoc no hem de pensar que
el nostre Ajuntament fa ses coses tona les
fosques.

7̂ "%-{ÀC 9»
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Sentirem a dir que els jubilats que van
al local de sa Rectoria (i que, per cert,
són cada vegada més), estan parlant de fer
una excursió a llocs que en teoria són molt
coneguts, però que realment no hosón tant:
La Seu, Sa Llotja, Bellver, Es Museu de Ma-
llorca, Bendinat, Almudaina L 'idea
és magnifica i seria molt bo que es dugués
a terme. Però noltros pensam que aniria bé
que la fessin gent no tant major, perquè,
¿quants n'hi ha de 45 a 64 anys que no co-
neixen aquests llocs? I ¿no aniria bé que
els allots de ses escoles, degudament in-
formats i documentats abans pels mestres,
fessin aquestes excursions,a lo millor a-
bans d'anar a Andorra o a Ceuta?. Es una
pregunta que vàrem sentir s 'altre dia.

També mos han dit que es Club"Ses
Maioles" volen dur o han parlat de dur,ses
festes de Sant Jaume. Sabem que això no ha
caigut molt bé dins certs elements de sa Di^
rectiva del C.D.Algaida, perquè deixarien
de tenir unes entrades amb les que segura-
ment ja contaven per acabar sa temporada
actual i començar la de l'any qui ve un poc
més alegres.

Un sord
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EQuRtrar au
No queda més remei que tornar insistir damunt el mateix tema perquè veimqueno

s'agafen sol.lucions ni es fa res per intentar arreglar el problema dels abusos de
velocitat i proves motoritzades que, amb cotxes i motos, es fan dins el poble.

Per no anar més lluny direm que en un espai de dos dies varen trabucar dos cot-
xes quan voltaven la plaça a una velocitat desmesurada. No hi va haver desgràci-

es personals però n'hi hagués pogut haver.
No són únicament l'Ajuntament o la Guardia Civil els que han de prendre mesu-

res enfront d'aquest problema, és tot el poble.
Les autoritats han de fer complir la llei i, si fa falta, han de posar multes,

retirar el carnet, etc. Pero això no basta si el poble no hi collabora.
Estam acostumats a una societat còmode, on els problemes els sol.lucionen sem-

pre els altres, estil pel·lícula de serial americà, on la patrulla de policia de
torn ho arregla tot. La realitat és una altra i això tots ho sabem.

La joventut d'avui té un problema greu, i és que és filla de les generacions
que patiren les limitacions i restriccions de la post-guerra. El raonament dels
pares en certa manera és lògic: "el que vaig passar jo, no vull que ho passin els

meus fills".
Tots sabem que a dins Algaida han passat fets que han perjudicat d'una manera

o d'altra a terceres persones i .assabentats els pares,han sortit d'una manera
violenta defensant o encobrint el fill. Si un càstig no és el sistema millor
d'ensenyança, manco ho és l'encobriment. La millor sol.luciõ,sense cap dubte, és

el raonament.
La convivència ciutadan exigeix seguretat, seguretat en tots els sentits,i tots

en som responsables.
Andreu Majoral

ELS LECTORS ESCRIUEN^
Senyor Director:

Amb motiu de la carta publicada al da-
rrer ES SAIG, voldria aclarir una sèrie de
punts :

En primer lloc,que el senyor qui escriu
la carta me mereixeria més respecte si 1'ha^
gués firmat;aix£ i tot,no dubt que sigui un
bon aficionat de l'Algaida.

Aquest senyor parla d'uns jugadors tu-
dats,pero no els anomena,lo que m'hagués
agradat i així entre tots els haguéssim a-
nalitzats; en cavi anomena els fixatges de
fora poble i,com que els anomena, vull dir
que uns han donat resultat i altres no. De
totes maneres,consider que aquest senyorha
estat molt espavilat,ja que ha fet sa cri-
tica quan l'Algaida ha començat a baixar
llocs de la clasificació i no quan anava

segon.
Per altra part,vull dir que l'Algaida

quan jo el deixi no eztarà en situació més
dolenta que quan el vaig agafar.Recordareu
que el vaig agafar fa dos anys que ja era
hora de començar sa lliga i ningú es volia
fer càrrec d'ell.

Sa veritat és que sa directiva ha inten-
tat que s'ocupas un lloc més venturós del
que s'ocupa actualment; si no s'ha cons e-
guit pot ésser sigui culpa d'errors de sa
directiva o meus, si tant se vol,i,endemés
degut a que un grapat de jugadors no han
complit tal com prometeren a s'hora de fit
xar,però que a s'hora de cobrar tocaran ses"
conseqüències.

Jordi Llaneres.
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CAMP DE FUTBOL . . . . . . . , . , ,
bauest es un assumpte aue pareix aue «a quedat com olv^dat

¿a que pes poble darrerament no se'n sent xerrar, perd seria necessari aue d'u-

na vegada per totes se solucionas aquest tema; existeix una subvenció qne va

ésser aprovada es seu dia per sa Diputació Provincial, a proposta de s 'anterior

Ajuntament,i seria una pena que per badar no s'aprofitàs aquesta subvenció que

com he dit ja està aprovada. No entr aqui en polèmica si per Pina es camp de jVt

bol és necessari o seria més convenient un'altra cosa; lo que si és cert és que

si no s 'arregla aviat aquests doblers desapareixeran com a tal subvenció i no

tendrem camp ni doblers.

DISCOS DE CIRCULACIÓ" (Senayalitzaciô de carrers). ,Una de ses coses

de primera necessitat és posar discos de senyals de circulació, ja que si mal no

record a Pina no n'hi ha cap, amb so consegüent perill d'accidents que això su-

posa. Allà on fan més falta són a ses entrades des poble pes camins (no per sa

carretera); n'hi hauria d'haver de limitació de velocitat i llavors també a nes

carrers que es travessen amb es carrer Major (discos de "stop" o "ceda el paso")

i a sa plaça també són ben necessaris. També convendría posar qualque mirall

d'aquests que han posats per Algaida, als llocs de dificil visibilitat.Fins ara

es accidents que hi ha hagut han estat de poca importància, però no hem d'espe-

rar a solucionar es problema quant n'hi hagi hagut qualcun de conseqüències i-

rreparables.

NOTICIES DES POBLE
Dia 7 de març va néixer na Silvia Arbona Geiser, fí_

lla de Joan i Marianne. ENHORABONA.
Una altra vegada sa zona de Ses Moles s'ha vist

afectada per un robo; aquest pic han estat tres porcells. Aquesta zona ha estat
espesses vegades víctima de robatoris de molts d'abimals.

Sa sent parlar pes poble que hi ha un intent de formar
una espècia de unió (o cooperativa) per part d'un grup de pagesos; ànim i enda-
vant!

A Pina, poble petit,

però d'al·lotes garrides,

són llestes i deixondides,

però vos diuen mentides

si els convé qualque pic,

Xesc Oliver

perquè avui n'he estat servit

per tres o quatre fadrines

i no les destap ni en faig crides

perquè trop que està mal dit.

L'amo 'n Tomeu.
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ENDEVINALLA

Sempre vaig a tota marxa
perquè m'encalca un estol
de gent,que no sé què vol.
vestits tots de mala fatxa.
Com si em claven una taxa
tot el que ells em fan em dol.
Només tenen un consol;
Veure'm caçat dins la xarxa.

Oerocllfic nQ 3.

pm
ENCREUAT N° 3,
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¿D'on vens amb
aquesta s.uada?

HORIZONTALS: 1:Camp esportiu de l'Algaida. 2:Vocal. Que no
pertanyen als pares o avantpassats.Cinc-cents. 3:Que té bo
na salut.Substància molt dolça.Terminació verbal. 4:FartAl
revés,acció i efecte de passar. Que té la superfície llisa
i recta. 5:Aquella cosa. Essa.Del verb haver. 6:Fruit del
lladoner. Ocell carnisser. 7:En castellà,vanitosa.Mil for-
ma vulgar de nom propi d'home. 8: Institut de turisme so-
cial. Assassin. Al revés,planta lleguminosa. 9:Puntdeldau
Festa d'un casament. Nacional revolucionària.lOrErra.Dona-
ràs a llum.Vocal. 11: Dona o màquina que renta.
VERTICALS: 1:Deixar despendre o d'emprar.2:Consonant. Po-
sats fora de contacte,lluny de la comunicació dels altres.
Consonant. 4:Tallat arran.Composició poètica.Petit dins la
seva espècie. 5:Corrents d'aigua.Res.Mancat de vida. 6: Al
revés,sagrada.Nom propi d'home. 7:Sèquia a la qual van ap¿
rar les aigües sobrants de la regada,claveguera.Efa.Al re-
vés recte. 8: Al revés,article plural.Del verb haver. Plu-
jafavorable a la creixença de les plantes. 9:E1 primar.re-
ca de tela rectangular,del color litúrgic del dia,que es
coLloca davant un altar.Sant Ramon. 10:Consonant.Animal fa-
bulós semblant a un cavall amb una b?.nya al mig del front,
^ocal. ll:Illot situat a l'extremitat occidental de l'illa
de Mallorca.

SOLUCIONS :

E N C R E U A T n2 2: HORIZONTALS.1 : Untar.Randa.2:Saig.T.Sues.3:Ado.Pav.Sur.4:Do.Fones
Su.5:A.Forques.C.6:Barqueres.7:P.Teutam.T.8:Op.Setem.Or.9:Bel.Ses.Bro.10:Llac.R.
Truc.11:Espai.Fuita.
VERTICALS.1 :Usada.Poble.2 :Nado.B.Pels.3 :Tio.Fat.Lap.4 :Ag.Fores.Ca.5 : R.Porquês.I.
6:Tanqeeter.7:R.Veuetes.F.8:As.Seram.Tu.9:Nus.Sem.Bri.10:Deus.S.Orut.11 :Asruc.Tro-
ca.
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F U T B O L

Sa regularitat des nostre equip de pre-
ferent s'ha romput aquesta segona volta, i
lo més greu és es joc que practica amb cla-
res excepcions com es dia del Xil.var i
qualque primera OPT"*-. Per cert. que aquest
par** t va ésser des que fan afició:bon joc
gols i nirvis. Bé,amb això de nirvis n'hi
va haver que se pasaren un poc, començant
pel senyor delegat de camp.

Es juvenils,falta d'entreno,sí, sí, però
una fenomenal campanya. I es diumenges hi
posen lo que toca. Ja estan tocant ses so-
letes en es de davant,després de guanyar
merescudament en eltercer classificat,l'O-
límpic, amb qui van empatats.

F U TB ET
Es club "4 vents" no para,- ja han co-

mençat es II Trofeu UDIR a Son Sardina.Una
gran competició que reuneix més de 50 e-
quips de f utbet i on hi prenen part es mi-
llors equips d'aquesta modalitat esportiva.
Es primer partit ha començat bé,un empat a
tres gols. A seguir amb bon peu i manco nir_
vis per part d'en Miquel Basseta.

S C/&C S
Solament resenyar que en Toni Fullana

continua participant en es campeonat de-Ma-
llorca de scacs juvenil. Mentrestant,enTo-
meu Seguí se prepara per participar a un
torneig de "maestros" internacional que se
celebrarà a Barcelona aquest mes d'Abril.

C I C L I S M E

El passat diumenge 15 de Març i en es Tro-
feu Andreu Oliver lo més destacat va ésser
es gran número de ciclistes que hi prengue_
ren part a ses diferents categories, així
com es nombrós grup d'aficionats que aquest
aconteixement va estirar cap en es Polies-
portiu.
Bon inici de sa temporada ciclista!

C A C A
A sa assemblea de sa Societat de Caça-

dors d'Algaida hi va anar molt poca gent.
Es veu que en no haver-hi sopar enmig

disminueixen es assembleistes. Bono, això
val per qualsevol sport.

Joan Trobat I

D EC I NE S

D E S B A R A T A D E S
Vivim tan ad2 lar.tats

qae he. hem anat a sa lluna;
molts diran: quina fortuna!.
quants de milions malgastats!.

I jo dic: ben escampats,
perquè si ho consideram
-ara que a sa lluna anam-
la Seu plena d'ous tendrem
i de la lluna durem
pa a ses nacions que hi ha fam.

"M'han dit que va trobar ahir,
un billet de mil pessetes,
en TOfol de Can Saletés
que s'aixecà en bon matí".

Això ho contava es padrí
en el seu net Martinet
i aquest va dir: "Padrinet,
s'assumpte està massa clar:
més deroatí s'aixeca
el qui va perdre el billet".

Un dia un ase gelat
i una guarda de mussols
escaldaven caragols
dins un ribell foradat,
darrera Binicomprat;
i un dragó fenomenal
-pasturant per Son Real-
morí riguent perquè a un lloro
de menjar figues de moro
li va sortir un queixal.

Una rata traginera
que encalsavauna falzia
va veurà un porc que prenia
banyos de llet de somera;
i un bou,dins una panera,
feia bunyols foradats;
mentre dos escarabats
contaven a sa padrina
que fan sa "Penicilina"
de pebres envinagrats.

Una jove delicada
-que el seu nom no vos vull dir-
passà nits sense dormir
culpa d'estar enamorada;
més un dia una veïnada
li prepara en breu moment
un famós medicament
-compost d'olives pansides-
molt bo per curar ferides
des mal d'enamorament.

BERFUGAR.



PORTAL D'ARC REBAIXAT DEL PORXO

"Es bona vostra filiada,

i Vós semblau confiada

la paqesa riolera

quardadora del casal

que està assequda al oortal

mentre els fills juquen a l'era'

Josep Carner

PORTA S XIII

Ja tenim aquí la festa

de La Pau.

Dia 21 d'aquest mes,

tots acudirem

com cada any, a passar

un dia de Pancaritat

a Castellitx.

Els al·lots ja s 'estan

sucant el cervell

per fer una carrossa

original i guanyar

un bon premi.

Panades i robiols.

Festa damunt s'era.

A tots ens hiespera

la Mare de Deu de La Pau

VISTA DE CONJUNT (S)




