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HAN PASSAT LES FESTES DE SANT ÜAUME/

VOLEM DEMANAR-VOS DISCULPES PELS FALLOS QUE HEM TENGUT/

I AGRAIR-VOS LA VOSTRA ENTUSIASTA PARTICIPACIÓ,



La UCD d'Algaida ha repartit fa poc un anomenat "Bo-
letín informativo" on exposa la seva visió de la ges-
tió municipal. No som els qui hem de jutjar els punts
de vista que recoeix aquesta fulla. Pero com que hi ha
una al·lusió clara a la nostra publicació hem conside-
rat oportú puntualitzar i aclarir uns fets.

Es parla al full en qüestió de "certs mitjans infor-
matius, més o menys manipulats per certa gent". Essent
com som l'unica publicació que s'edita a Algaida.no hi
ha dubte de que es refereix a noi tros.

Des d'un pricipi hem insistit que ES SAIG ha d'ésser
un estímul per a tots, un coordinador d'esforços dis-
persos, una cooperació col·lectiva, un instrument per
ajudar al ressorgiment de la nostra consciència de po-
ble. Sense pretensions, amb tota modèstia, aquesta és
la idea que va fer néixer la revista i que la sustenta.
Conseqüents amb aquestes intencions i desi tjos,vàrem

convidar totes les entitats, grups, associacions i par-
tits a parti ci parchi. I la UCD no va quedar exclosa.
Inclus vàrem insistir oferint-los les nostres pàgines
per a una entrevista al seu cap de llista. El nostre
oferiment va ésser rebutjat i això que donarem garan-
ties de reproduir els seus textos íntegres, sense "ma-
nipular-los". No hi ha hagut,per tant,cap exclusió per
part nostra: si qualcO ha volgut quedar a fora ha estat
ben voluntàriament per part seva.

Tenim una tasca marcada i ens hem traçat un camí que
estam disposats a seguir. I estam satisfets de les pa-
sses que fins ara hem donat. I molt contents de la res-
posta i de l'aceptació per part dels nostres lectors.
I seguirem fent camí amb la constant preocupació de no

defraudar-vos.

M O V I M E N T

D E M O G R À F I C

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

mes de J U N Y:

dia 22:Francisco. Palomina Juan
filla de Joan i Maria.

mes de J U L I O L:

dia 2: Miquel Trobat Sastre,
fill de Miquel i Fran-
cisca.

dia 25:Raquel Riveiro Vidal,
filla de Manuel i Fran-
cisca.

ENHORABONA !!

M O R I R E N

Durant el mes de JULIOL:

dia 1: Magdalena Gelabert Bar-
celó, als 49 anys.

dia 8: Andreu Oliver Amengual,
als 70 a nys.

dia 14-.Josep Perelló Sastre,
als 86 anys.

dia 19-.Catalina Ses tre Mira-
lles, als 85 anys.

dia 21:Margalida Mulet Oliver,
als 84 anys.

AL CEL ENS TROBEM

TOTS PLEGATS.

ES S A I G
Bollati de l'Obra C.ALGAIDA
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N O R M E S S U B S I D I À R I E S

Al Ple extraordinari del passat dia 28 l'Ajuntament va acordar treure a exposició
pública l'avantprojecte de les NORMES SUBSIDIÀRIES. Ha d'estar exposat al públic un
mes a partir de la publicació al Bolletl Oficial de la Província; de totes maneres,

es va acordar que 1'exposició començàs immediatament i per tant hi estarà més temps
de 1'obligatori.

A l'Ajuntament vos informaran de tots els detalls que no entengueu i, a més, hi
trobareu uns impresos per presentar les al·legacions que considereu oportunes.

Pensam que no és necessari Insitir en la importancia d'aquestes Normes urbanís-
tiques i de la conveniència de que vos preocupeu de consultar-les per comprovar fins
a quin punt vos afecten.

P R E S S U P O S T 1 9 8 1

I N G R E S S O S

CONTRIBUCIÓ TERRITORIAL RÚSTICA 393.600
URBANA 3.765.600

LLICÈNCIA FISCAL IMPO.INDUSTRIAL 459.600
' I. R. T. P. 1.300

PRESTACIÓ PERSONAL i TRANSPORTS 1.000.000
IMPS. SOLARS SENSE EDIFICAR 150.000
PLUS-VALUES 125.000
IHPOST DE CIRCULACIÓ 2.329.625

" " PUBLICITAT HO.000
SEGELLS M U N I C I P A L S 20.000
PLAQUES i PATENTS 10.000
VIGILÀNCIA D'ESTABLIMENTS 30.000
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 350.000

" APERTURA ESTABLIMENTS 2.000
INSPECCIÓ DE VEHICLES, MOTORS. ETC. 10.000
SUBMINISTRE D'AIGUA 1.423.500
RECOLLIDA DE FEMS 1.000
CEMENTERI 105.000
ESCORXADORS 100.000
ENTRADA DE VEHICLES 10.000
MERCAT (TRASTS i BARRAQUES) 60.000
TERRASSES. MIRADORS 16.000
6. E. S. A. 150.000
MULTES 5.000
RECÀRRECS 100.000
INTERESSOS DE DEMORES 205.200
INDETERMINATS 50.000
PARTICIPACIÓ IMP.DAMUNT RENTA PERSONES FÍSIQUES 1.301.776

" INDIRECTES 4.982.258
' TAXES DAMUNT JOCS 481.631

BENZINA 1.225.206

ARRENDAMENTS FINQUES URBANES 2.800
ADELANTS (BESTRETES) A PERSONAL 1.000

19.331.996

D E S P E S E S

REMUNERACIONS PERSONALS:
PERSONAL ACTIU 4.107.021

" CONTRACTAT 982.072
SEGURETAT SOCIAL, MUTUAL 1.800.288

COMPRA DE BENS CORRENTS I SERVIOS:
TELÈFON,REPARACIó MAQUINES.MATERIAL D'OFICINA 240.000
CONSERVACIÓ D'IMMOBLES.LLUM.CALEFACCIÓ,AIGUA,ETC. 1.081.000
DIETES 20.000
VESTUARI,COMPRA DE MATERIAL i MAQUINARIA 220.000
BENZINA 54.000
SUBMINISTRE D'AIGUA i ELECTRICITAT 1.781.750
CONTRACTES PRESTACIÓ DE SERVICIS 856.000
ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT 600.000
REPARACIÓ DE VEHICLES 30.000
CONSERVACIÓ MAQUINARIA i INSTAURIONS 281.750
CONSERVACIÓ i REPARACIÓ DE CAMINS 1.750.000
MO B I L I A R I 100.000
BIBLIOTECA 10.000
IMPREVISTS 100.000
INTERESSOS 150.000
RECOLLIDA DE FEMS 1-000
PÒSIT AGRÍCOLA 190.000
BANDA DE MÚSICA 110.000
FESTES 330.000
SUBVENCIONS ENTITATS CULTURALS 250.000
FINS BENÈFICS 61.000
PRESSUPOST D'INVERSIONS 3.958.377
PRÉSTECS CONSELL 237.738

19.331.996



m1 ho n dit

que diuen

El problema de la recollida de fems és
evident i prova d'això és la conversa que
sentirem entre dos que posaren messions a
veure quan retirarien una bossa de fems,amb
botelles, que hi havia en es cantó del ca-
rrer de Sant Joan i que hi va estar des de
Sant Pere fins el dilluns de Santa Aineta.
Es hora de que el nostre Ajuntament,que ja
tenia una espècie de contracte firmat per
recollida de fems, torni posar fil a l'a-
gulla.

n ii n n n n n M M n

El partit de futbol de Sant Jaume va
sorprende a molta gent i a la majoria els
resultà millor del que pensaven, i n'esta-
ren contents; però hi va haver qualcú que
va haver de baixar tota "l'artilleria" que
tenia preparada per disparar, ja que el pa-
per que feren els algaidins (i ho eren
tots) fou bastant bo.

i n n n n n n i

El dissabte de Sant Jaume mol ts dels
responsables d'aquesta revista no estaven
gaire tranquils: fret, niguls, un ventet
que pronosticava una bona ploguda, Un
va acabar de perdre ses colors de sa cara
quan va sentir que una persona daria mil
duros si feia una bona aigada. No sabem a
qui els donaria.

M n n n n n n M n n ii

S'han sentit moltes opinions sobre la
nova forma de contribuir al sosteniment de
l'Església, la majoria desfavorables. Però
a cap dels comentaris hem sentit les parau-
les responsabilitat, solidaritat, caritat,
ajuda, Serà que aquesta gent no va molt
per missa o, si hi va, no escolta, perquè
allà s'empleen molt aquestes paraules.

El dilluns de Santa Aineta, per desgra-
cia, la majoria de comentaris a Plaça eren
contra l'actuació d'una colla de joves que
fins devers les cinc del matí feren molta
renou arrabassant paperines i fent foc al

portal de l'Ajuntament. Es un fi de festa
que deu fer disfrutar molt a atqaesta gent,
però que tothom ha criticat durament, so-
bretot la gent de Sa Plaça, que demanen me-
sures per aturar-ho. Es una llàstima que
només unes hores bastin per canviar uns co-
mentaris elogiosos per l'actuació dels
Valldemosa i la traca final per dures crí-
tiques degut a uns fets dels quals els or-
ganitzadors no en tenen cap responsabilitat.

M u n n n n ii n n n

Factures per l'enllumenat de Ses

les per ses Verbenes:
any 1979: unes 25.000 pts.
any 1980: unes 30.000 pts.
any 1981: unes 46.000 pts.

Què ha passat aquí?

Esco-

Tantes remors de crisis sentim dins to-
tes les associacions d'Algaida que fins i
tot entre els Socis Fundadors del futbol hi
ha cruixits. Aquesta gent que com a tal a-
ssociació de Fundadors no "piulen" mai,ara
hem sentit que no s'acaban d'entendre so-
bre unes ajudes al Club i altres cosetes
així. Inclus hem aplegat uns comentaris que
apunten cap a dimissions en cadena d'una
sèrie de membres representatius. Esperem
que, com moltes vegades, això quedi en co-
mentaris i s'imposi el "seny" que fins ara
hi ha hagut.

Als comentaris de cafè en agirests mo-

ments hi ha certa confusió entre el "Ses
Maioles" i el "Sa Talaieta"; hi ha qui pen-
sa que són dos equips de futbol, però no,
el que passa és que el segon nom encara no
s'ha imposat. Esperem que tengui temps de
fer-ho i que la crisi no el desfaci abans
d'assegurar"se.

n n » n n n n n n » n

Un Sord.



P L A N A D E L ' E S G L É S I A

Aquí teniu uns pensaments que només falta enfilar-los

per fer-ne un article.Avui,però,aniran sense enfilar.

1.- Diuen "els divorciats" quan en reali-
tat parlen dels qui després de divorciar-se
s'han tornat casar. No dels qui s'han que-
dat divorciats.

2.- Sens dubte, el qui estava casat per
l'Església, aconsegueix un divorci c iv i l ,
i es torna casar, queda en una situació un
tant irregular davant la comuni tat cris-
tiana.

3.- Igual que dos germans que no se salu-
den; o la filla que no vol sa mare a case-
va; o la persona que s'ha passat un hora-
baixa de casa en casa calumniant una al-
tra persona Tots aquests queden en una
situació irregular, de ruptura de la comu-
nió.

4.- Es gros, però és ver que hi ha gent que
al "Compendi de Doctrina Cristiana" li ha
canviat l'acabatall dels deu manaments:"a-
quesls deu manaments s 'inclouen en dos, es-
timar a Déu sobre totes les ooses i al pro-
ïsme oom a tu mateix" per aques t a altra
fórmula "aquests deu manaments es reduixen
a un: el sisè"; fórmula que ni el m a t e i x
Lefebvre acceptaria.

5.- Amb aquest canvi,fonamental,que la be-
ateria espanyola ha introduït pel seu comp-
te, resulta que negar la paraula a un germà
casi no té importància si ho compares amb
conviure amb qui no ha estat casäü per l'Es-
glésia.

6.- Partint d'aquí,tampoc importa gaire que
el matrimoni sigui una comunitat d'enamo-
rats, amb un amor cada dia creixent, i amb

una sensualitat al servei de l'expresió i
aprofundiment de l'amor; sinó més bé un com-
promís social que mentre esdevenguei soci-
alment rentable... Encara que la m a t e i x a
sensualitat tengui més de relació an imal
que de comunió profunda, total,íntima; en-
cara que no s'assembli a la figura d'una
parella enamorada que la Bíblia empra so-
vint per expressar la relació de Déu amb
el seu poble.
7.- Diuen que els divorciats,tornats a ca-
sar,no poden combregar,¿vostè què t roba?
La comunió "comú unió" suposa que no sols
es vol viure, sinó que es vol reforçar, la
comunió, la unió entre tots.

Si un no vol la mare a caseva, o vol

canviar la done (o l'home) com si fos una
cosa i no una persona

8,- Ara bé, si fos la mare qui no hi vol-
gués anar; o la dona (o l'home) els qui fu-
giren.... Perquè rebre l'Eucaristia mai pot
ésser un premi. No combregar, tampoc mai
pot esser un càstig. Sempre ha d'esser un
acte de fe del qui estima i es deixa esti-
mar, un reforçar la unió amb Déu i amb el
proïsme.

9.- No me surti ara amb cançons,¿poden com-
bregar, sí o no? Mira, les cançons s'han
posades sustituint el "deu manaments s'in-
olouen en dos..." del catecisme mallorquí,
per unes normes que assegurin "aparèixer
oom a cristiants" i deixar estar si de ve-
res un ho és o no. Mira ido, les cançons
s'han de llevar d'on estan posades.

10.- O serà que el divorci no ésunmal? Sí
és un mal. Es sempre el fracàs d'un pro-
jecte de vida. Es un mal. Un mal gros. Pe-
rò supôs que ningú pot pensar que una llei
que encara no està vigent, pugui esser la
causa de la situació d'aquestes parelles,
realment divorciades, que tots coneixem.La
culpa deu estar per un altre indret.

11,- No estarà per ventura (al manco una
part) en no haver preparat abastament el
matrimoni?. ¿Ens hem agafat en serio això
que està manat de presentar-se tres mesos
abans, d'un curset pre-matrimonial, prepa-
ració i participació activa en la celebra-
ció.... Què trobau que convé, ¿fer els
ulls grosos, o filar prim?

Miauel Mulet Coll
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kalendari algaidi
Per cada un dels

l.-DissaL-te. Feis provis ió de tàperes,ciu-
rons i p a l l a .
Molt orgullojos.
Pel gost, a les set ja és fosc.
2.-Diumenge. Cuidau-vos de ses figueres de
moro.
Molt violents.
Al gost, la palla al paller i la dona al
llaminer.
3.-Dilluns.Si has de menester roba, compra'n
Aficionats als plaers.
Sa carabassa,ni enfreixa ni mata,però umpl
sa panxa.
4.-Dimarts. Feis planter de seba.
Amor a sa familia.
No és oliva,que pel gost no hagi sortida.
5.-Dimecres.
Reflexius3 ferms i constants.
Val més anar a l'hospital que a la presó.
6.-Dojous.Ta11 au pollars.Sembrau ferratge.
Indolents.
Nins i pollos,mai estan sadolls.
7.-Divendres. Treis ses taranyines de ses
caires. Llaurau ses terres i moriran ses
males herbes.
Seran rios.
Pel gost, ni dona ni most.
8 Dissabte. Espolsau els ametlers.
Molt enfadosos.
Qui no paga a sa dona,ha de pagar es metge.
9.-Diumenge. Avui corren molts d'estels
pel cel.
Inconstants.
Aigo de gost, a tot posa core.
10.-Dilluns.Sanau els porcs. Sant Llorenç,
figues a querns.
Molt intelligents.
Tot pot ésser com no pot ser,menos que una
rata morta,faci es niu,a sa punta de sa coa
d'un moix viu.
11.-Dimarts.Bon temps per comprar porcelles
Ells totsols no serviran per res.
Qui molt vol viure, molt ha de sofrir.
12.-Dimecres. Posau-vos a secar figues.
Poca sort.
Cada un mor dels seus vicis.
13.-Dijous.Arrabassau palmes. Feis planter
de ceba. Destapau clavegueres i parats.
Molt reservats.
Gost i vermar, cada anys no es fa.
14.-Divendres.-Plantau naps.

dies del mes d'Agost:
¿cop
gis.

Pobres d'esperi t, peri II d^ :lalties dec
cervell.
Cap gros, serradís o aigo.
15.-Dissabte.Fei s clots per sembrar arbres.
Molt intel·ligents.
Pel gost madura i pel setembre a la sepul-
tura, (es vi).

16.- Diumenge.Ta11 au pinars i romaguers.
Molt prudents.
Darrera ses flors, venen ses agostenques.
17.-Dilluns.Treis el bestiar dels garrove-
rars. Aparellau-vos a secar figues.
Molt vaL •
Abella,ove i i,) o iglesia,si vols riquesa.
18.-Dinars.Enei stau melons i síndries.
Vida descansada i treballadora.
Robar per fer llimosna,és emblanquinar amb
saïm.
19.-Dimecres. Adobau cups,botes -i portado-
res.
Amor al treball i a la casa.
No facis plorar al qui has d'aconhotar.
20.-Dijous.
Poc caràcter.
Amic de plets,pocs dobbers, amic de metges,
poca salut.
21.-Divendres.Adobau teulades.Cercau aigos
vives i fonts noves.
Molt amables i simpàtics.
Ni a l'hospital ni a la presó,s'adoba cap
lledró.
22.-Dissabte.Agranau els caprecs dels al-
jubs.
Pobres d'esperit.
Un sac buit no es serva.
23.-Diumenge. Comprau sal per tot 1'any.
Molt menjadors.
Bé menja qui bé treballa.
24.-Dilluns.Dui s nets els cellers i assolis
Tal lau romaguers i males herbes.
Molt peresosos.
Pèl roig, ànima negra.
25.-Dimars.Arrabassau palmes per 1 latra.
Seran rias.
L'agraviat, mai dorm.
26.-Dimecres.Fei s nets els cellers i cups
si encara los teniu bruts.
Molt treballadors.
Alegria amagada, candela apagada.
27.-Dijous.
Amb els negocis es faran rics.
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Fum a l'altar, crits a sa trona, gal i na a
s 'o l ia .

28.-Divendres.Aparei lau per donar a rëLre.
Aficionats als luxes i als plaers.
S'alegria, allarga sa vida.
29.-Dissabte. Uaurau els camps on hi hagi
calcigues tal dia com avui i no hi tornaran
néixer. Encetau ametles i feis cendra de
clovella.
Pobres per malfeners.

els lectors escriuen
Adéu, Gustí "Pur"

Te n'anares sense fer gaire renou,sense
molestar a ningú,tal com va transcórrer la
teva vida. Eres un bon aLlot. Anaves pels
carrers de pressa,docidit, fins que troba-
ves qualque cosa que et cridava l'atenció,
com una bossa de paper, tirada,bruta,i que
tu inflaves per sentir la sat i ¿J/. ' d'a-
quell tro que il·luminava el teu ro^i:
innocent alegria. Entraves a les cases per
un bocí de pa o de coca. A vegades per un
xigarret et feien ballar. També passaves
molt de temps agranant una vorera des Co-
lomer. Eres feiner. Ens havies acostumat a
la teva esquálida figura,inclinada grotes-
cament en actitud de demanar o de cercar. No
t'hem vist per Sant Jaume, rentat i roba
neta, ni t'han donat coca, ni has ballat
per un xigarret. Ara estàs allà d'alt on
tots són iguals. Te deman un favor: prega
per noltros, perquè siguem un poc més
"purs". Gràcies.

Catalina Mas

noticiari
C A M P A M E N T S

Com cada any s'estan organitzant els carn
paments d'estiu. El torn pels més petits,
entre 6 i 9 anys, començarà el diumenge dia
16 d'Agost, fins el diumenge següent,23 d1

Agost.
Aquest mateix diumenge, dia 23,comença-

rà el torn pels qui tenen de 10 a 12 anys,
fins el diumenge dia 30.

L'acampada, enguany serà a Cala Murta.
Però SOBRETOT de lo que han de prendre

bona nota ELS PARES amb allots que vulguin
anar al campament, és de la reunió informa
tiva d'aquest divendres, dia 7 d'Agost.

En aquesta reunió PER A TOTS ELS PARES,

Qui no vol banyar-se quan plou, que adob
SPS goteres.

'.,. -L·iumenge. iré i s Su ir,<_ ¡ c,*.- ¿ti, Caires.
Arreplegau olives per salar trencades.
Bon casament.
Amor de senyor, aigo dins paner.
31.-Dilluns.Bon temps per comprar estores
Bons conradors.
Amic i vi,com més vell més fi.

s'enteraran de tot lo que fa el cas.
Començarà a les 10,30 del vespre,al sa-

ló parroquial, DIVENDRES dia 7.

CAMPANYA DE LA AMETLA

A L P I R A, la nostra Cooperativa d 1

Algaida, ja té les normes per la campanya
de L'ametla d'enguany. Al local de la Coo-
perativa trobareu tota la informació que
vos pugui interessar.

A L T R E S N O T Í C Í E S

Després d'un curset que ha fet aMadrid,

és imminent que el nostre paisà en Pep Ma-
nila sigui nomenat interventor de l'Ajun-
tament de Ciutat. De bon de veres, enhora-
bona.

Qui també està a punt d'embarcar-se cap
a Cartagena per fer un curset és el nostre
bon amic el comandant d'Aviació, en Joan
Oliver.

Tenguérem oportunitat de fer una xerra-
deta amb el notari Joan Verger, el qual
juntament amb la seva família va estar en-
tre noltros per les festes de Sant Jaume.
Ja sabem que no es pert cap oportunitat de
veure ballar els cossiers.
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Ifer&fîo soefte oes rtsres
Ho diguérem ben clar, perquè era una veritat com un puny: la nostra intenció era

fer Festa Popular. I les intencions es poden aconseguir fent feina i comptant amb la
col·laboració dels habitants d'Algaida; també pel que afecta a l'ajuda ens hem de sen-
ti r satisfets.

El temps no fou massa generös, ens va tenir cor estret les nits de Verbenes, però
la gent, malgrat la fredor, vengué i fins i tot va beure sense tenir set. Per ven-
tura volíem esser massa ambiciosos amb el programa, però creim que era ben necessari
Era necessari donar empenta a la Revetla, fer uns focs dignes i evitar que a la Pla-
ça a les dotze ja no hi hagués ningú. Moltes gràcies Banda de Musica d'Algaida. Els
preus de les Verbenes i de les consumicions del bar no podien ésser abusius, ho in-
tentarem, sobretot pels al.lots que aquests dies tenen llicència familiar. Sa Plaça
havia d'ésser el centre vital de les activitats, totes elles gratuïtes. I la gent ha-
via de poder triar, entre un grapat de coses alhora, allò que més li agradas o l'en-
tretenls: Bicicletes, Futbol, Ginkama, Estels, Baldufes, Teresetes, Coloms.Cucanyes,
Tir al Plat, Passacarrers, Carreres de Joies i Gel per fer un concurs de Gelat al qual
ningú s'hi presentà. Actes de dimensió Cultural: Banda de Música, Xeremiers, Exposi-
cions de Pintura, una concurridísima exposició de Fotografia Antiga, Taula rodona
informant sobre l'Autonomia i els Cossiers, autèntic nirvi de les festes, amb el Di-
moni. La satisfacció del darrer acte a Plaça amb 1'actuació dels Valldemosa va ésser
immensa, el poble algaidí hi acudi amb entusiasme i per això la festa sortí rodona.

Es necessari fer aquest inventari per tal d'animar els joves perquè tenguin ganes
de fer festa, d'organitzar-les; només és una vegada a l'any i no és convenient que
sempre se'n faci negoci de la il.lusió i de la Festa i la gent no és ver que sigui
ingrata amb els qui treballen amb tasques col·lectives, tot ben al contrari .aprecia i
agraeix la feina ben feta.

Així i tot no hem de creure que tot fosin roses i violes, hi ha hagut intents de
desanimar els organitzadors, acusantìos, fins i tot, de fer "Chantaje" als bars.I la
gravetat del cas és que sortí aquesta expressió de la boca d'un representant del po-
ble, concretament del Sr. Cardell "Pagès" a una sessió de Permanent de l'Ajuntament.
El fet de fer xantatge és molt penat per la llei i resulta inadmissible que si un
ciutadà sap de qualcü que l'exerceix no el denunciï als tribunals; no ho troba sr.
Cardell?? O és que per ventura és més bo de fer xerrar que demostrar les acusacions?
Nosaltres no hi volem jugar a aquest joc i creim fermament que si hem fet xantatge
a algú, vostè té el deure ètic i cívic de denunciar-ho. Evidentment també volem pen-
sar que la ràbia i la impotència fen cegar a la gent i li fan dir disbarats. Una al-
tra cosa que ens va sorprendre molt fou comprovar la manipulació de què va ésser ob-
jecte l'Associació de Pares d'Alumnes de les Escoles per part de la UCD a l'hora de
fer les Corregudes de Joies. Voldríem explicar-ho bé: Sa revista ES SAIG va donar
dotze Rondaies i tres mil pessetes, perquè organitzacin aquest acte, a la directiva
de l'Associació. Evidentment la nostra satisfacció era grossa per aquesta col.labora-
ció, però resulta que, fent ús d'una pedagogia extranya, entre les joies també hi fi-
guraven camisetes del darrer congrés d'aquest partit. I això no és tampoc ètic; als
al.lots deixau-los a part de la política de partit; i de les camisetes que us sobra-
ren feis-ne el que volgueu menys considerar-ho un trumfo després d'una correguda a la
conquista d'una joia. Suposam que sabreu deslligar el que és una Associació de Pares
on hi ha gent de totes les ideologies, de la política poc elegant que posà de mani-
fest la UCD amb les seves camisetes.

De totes maneres continuam treballant. ^^ Majoral



3.
PATRIMONI CULTURAL DE PINA P/MA

Enumeram tan sols els altres grups que el componen i que són:

TERCER GRUP, format per ses construccions religioses j. que comprèn:
- L'església.
- Sa casa des Fundador de ses monjes (restaurada).
- Sa capella de ses monjes (restaurada).
- La Mare de Déu de Lourdes de Son Perot.
- Ses dues creus de ses entrades a n'es poble.

QUART GRUP: Altres construccions que creim que tenen un cert interés i que són:
- Ses cases de Son Ribas.
- Altres cases de possessions, entre les quals destaquen ses de Son Servera i

ses cases de Son Corró des Senyors.

QUINT GRUP, format per sa Font i tot es seu entorn amb ses piques per rentar¿ es
conjunt natural d'arbres que hi ha (morers, eucaliptus, plateros, lladoners).

Amb això creim que queda feta una exposició dels elements culturals de Pina; pot-
ser mos ^haguem oblidat de qualcun. Seria molt interessant que es pineros se concien-
ciassin de s1importància d'aquest patrimoni, que encara que no és gaire nombrós, re-
presenta es nostro passat; per això s'hauria de conservar, perqué es pineros que ven-
dran ho puguin veure així com noltros l'hem pogut admirar.

NOTICIES VARIES. Dia 3 de juliol hi va haver donació de sang a través
de S'Hermandat de Donats de sa Seguritat Social. Es nombre de donats va ésser en torn
de 20, molt pocs per cert; altres vegades hi anava més gent.

Dia 19 de juliol va actuar sa Banda de Música d'Al-
gaida a sa plaça; bon començament de temporada. Esperem que no sigui com l'any pas-
sat que va venir un pic i llavors per ses festes no va volem actuar.

El pròxim dia 2 d'Agost se celebrarà la festa de La
Mare de Déu de Lourdes a Son Perot, una de ses tradicions des pineros. Esperem que
sigui un èxit.

Pareix que a la fi s'ha anunciat que es Consell, fera
sa transferència des dobbers a s 'Ajuntament d'Algaida per s 'adquisició des terrenys
destinats a camp de futbol.

Dia 16 de juliol mori modo Antònia Enseñat. En pau
descansi.

Xesc Oliver Jaume.

Per Pina tot va normal,
es poble tot està pla
i es pages pot bravejar
perquè tots varen entrar
garba d'avena i menjar
però molt en general
per capejar es temporal
quan s'hivern s'entregara
i ben tranquil se'n podrà anar
qualque dia a passejar
confiant que es bestiar
té menjar dins es corral.
I si p'el cas cap dia anau
a qualque puesto a sopar
lo primer heu de demanar

"volem vi que faci grau"
i si el voleu bo i natural
demanau vi Amengual
que aquest vos agradarà
en té un qui pot anar
dins primera especial
i de Mallorquí en general
ja no en trobareu d'igual
perquè millor no n'hi ha.
Guillem i Sebastià,
se propaganda que hi ha
trop que qualque cosa val,
una caixa o un barrai
si voltros dos ho trobau
el me poreu regalar,

l'amo En Tomeu.
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n o r m e s subsidiar ies

Actualment s'estan confeccionant les Normes Subsidiàries de Planejament d'Algaida
i a una altra secció de la revista se vos informa del començament de 1'exposició pu-
blica de l'avantprojecte. Anam a explicar-vos un poc en què consisteixen,raons de la
seva importància, contingut i tràmits.

Àmbit d^ag^ga.gió_l_imBortàngiçU

Les Normes Subsidiàries tendrán caràcter supletori als municipis on no existeix
Pla GEneral d'Ordenació i caràcter complementari quan el planejament sigui insufici-
ent.

Algaida es troba en el primer cas, o sigui, que, com que no contam amb Pla Gene-
ral, les Normes compleixen la funció que aquest hauria de dur a terme; per tant, les
mencionades Normes, una vegada aprovades, seran el planejament que regira les diver-
ses classes de sol del nostre terme. Per medi d'unes Normes com aquestes els Ajunta-
ments petits com el nostre poden ordenar el terme sense haver de recórrer a planeja-
ments més costosos com podria esser un Pla General d'Ordenació.

C 0_n._ÍLÍ_Q_g_u_!
Com a mimin fixaran els següents punts:

- Fins i objectius de la seva promulgació.
- Delimitació dels territoris i dels nuclis urbans que constitueixen el seu àmbit

d'aplicació.
- Relacions i incidències amb el Planejament que complementin (en el seu cas).
- Normes urbanístiques mínimes.
- Previsions mínimes per edificació i serveis públics i pels fins d'interès gene-

ral o comunitari.
A més, i a fi de que baix del seu empar es puguin edificar i urbanitzar,hauran de

regular:
- Projecció, dimensions i característiques del desenvolupament previsible.
- Esquema indicatiu de la infraestructura i dels serveis urbans.
- Senyalament de les zones on es pugui urbanitzar, d'acord amb les prescripcions

contengudes a les pròpies Normes.
Per fixar totes aquestes determinacions, han d'incloure tota una sèrie de docu-

ments que amb certs matisos són els mateixos d'un Pla General: memòria, plànols de
situació i d'ordenació,normes urbanístiques minimes, etc.

I_ï:_a=II!=Í=í=|=i=Í=§ (art. 41 de la Llei del sòl )
Ordinària: Aprovació inicial (Ajuntament).

Exposició al públic (al·legacions dels veïns del poble).
Audiència a les entitats locals.
Aprovació provisional.
Aprovació definitiva (Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme).

D e s è n_v o 1 u_p a_m e_n t

Les Normes Subsidiàries normalment es desenvoluparan a través de plans parcials;
ara bé, segons l'article 15 del texte refós sembla que també es podran executar di-
rectament per medi de projectes d'urbanització. En quant a alineacions i rasants es
complementaran amb els estudis de detall.

R_e_y_i_s..i=§.
Les pròpies Normes fixaran els supòsits que feran procedent la seva revisió.

Xesa Antieh
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S C A C S
Ha acabat el Torneig de Saacs de Sont

Jaume amb aquestes classificacions:
Seniors:

1. - Bartomeu Roig 6 punts.
2. - Miquel Vidal 6 "
3. - Jaume Juan 5 "

Escólars:
1. - Llorenç Jaume 5 punts.
2. - Monserrat Roig 4
3. - Andreu Rotger 4
4. - Gabriel Oliver 3,5

Han patrocinat els trofeus: Cofibsa,
Elèctrica Salas, Club Scacs Algaida, Cons-
truccions Vidal, Banc de Crèdit Balear,
Lampisteria Fullona i Club Sa Ximbomba.

El Club Scacs Algaida -ooi aprofitar
l'ocasió per agrair la subvenció que ha
rebut del nostre Ajuntament.

C I C L I S M E
S'activitat ciclista d'aquest mes l'hem

de centrar en les festes de Sant Jaume; co-
mençant pel dia 25, els bons corredors del
Club "A poc a poc" mos varen deleitar amb
una gran carrera. Els 26 participants va-
ren donar un exemple de punt d'honor. Aixi
va quedar la classificació:

1. - Toni Trobat
2. - Tomeu Mulet
3. - Toni Trobat (Sàleman).

El vespre hi va haver carreres a sa pis-
ta "Andreu Oliver", concretament el Cam-
pionat d'Espanya darrera moto comercial
que va donar aquests resultats:

1. - Pou
2. - Caldentey
3. - Perelló (Pistola)
4. -J. Caldentey

Passant el dia 26, es va celebrar el
Gran Premi Ciclista Algaida, amb un record
de participació a totes ses carreres. A sa
prova de juvenils, que va guanyar en Rigo,
hi va haver un malentès entre jutges i co-
rredors que va motivar la descalificado de

casi tots e Is participants quan varen ésser
doblats. Al bullit que es va armar fins i
tot hi va haver galtades.

La carrera d'amateurs va quedar amb la
següent classificació:

1. - Luque
2. - Pou
3. - J. CalUèntey

Es de justicia destacar l'extraordinà-
ria carrera del nostre paisà en Biel Mas,
que va tenir la mala sort de caure quan a-
nava dins es grup de davant; perd treguent
forces va anar remuntant posicions i va
quedar en novè lloc. Molt bé, Biel!

F U T B E T
Els jugadors de l'equip Quatre Vents

han acabat es Torneig de V D Y R quedant
en una discreta novena posició.

F U T B O L
Quan pareixia que s 'equip de l'Algaida

anava a desaparèixer ja que no es trobava
president ni directiva ni ajuda en lloc,es
mateixos jugadors s'han posat al davant i
s'ha fet una directiva que té per President
en Sebastià de Randa. Per motius personals
s 'entrenador no serà en Mateu, sinó en Mi-
ralles de Montuïri. Sort a tots!!

Sa presentació va ésser contra l'Espanya
de Llucmajor el dia de Sant Jaume, í/n par-
tit ben entretengut que va acabar sense
gols però que va deixar un bon gust de bo-
ca entre l'afició. Desitjam que aquests a-
ficionats ara animim els jugadors i donin
una bona resposta a la campanya de socis.
El pròxim compromis és la participació al
Torneig "Barón de Vidal" de Llucmajor.

Després d'un bon viatge a Eivissa, els
juvenils comencen la seva preparació en-
trenats p 'en Tia de Gràcia i en Toni Simó.

Joan Trobat i Llorenç Manila.



una xerradtíta amb...

En Tomeu Roig és un gran jugador de scacs, però sa seva afiaiô a n'aquest joc no
queda assaciada practicant-lo, sinó que lluita per sa seva promoció dins es nostre
poble. Gràcies a sa seva iniciativa l'any passat es va fundar es "Club de Scaos Al-
gaida".

Podries fer un breu resum des teu historial com a jugador de scacs?
Es primer torneig que vaig jugar va ésser el 73 a Muro, un campeonat de Mallorca.

El 78 vaig fitxar amb l'equip de Porreres. Aquest any vaig jugar es campeonat de Ma-
llorca de la primera categoria i vaig quedar cinquè i vaig guanyar, imbatut,es tor-
neig social de Porreres. L'any 79 vaig tornar jugar es campeonat de Mallorca de pri-
mera, i vaig quedar segon ascendint a preferent, categoria que seguesc ostentant ac-
tualment .

Com va sortir s'idea de crear es "Club de Scacs Algaida"?
S'idea s'em va ocórrer quan jugava a Porreres. Vaig pensar per què no hi podia ha-

ver un club a Algaida. Lo primer que s'havia de fer era promocionar aquest deport a
través d'un torneig, que es va organitzar l'any 79. L'any 80 s'organitzà es segon tor-
neig que ja va donar peu a sa fundació des Club. Sa temporada 80-81 va jugar sa lli-
ga a segona categoria.

Quins jugadors jugaren habitualment aquesta primera temporada?
A segona categoria juguen 4 jugadors per equip. Els qui jugaren habitualment fo-

ren: Andreu Gelabert, Toni Fullana, Jaume Juan i Miquel Vidal.
Com va quedar classificat s 'equip?
Va quedar en quart lloc.
Passem a s 'economia. D'on se treuen es doblers per cobrir gastos?
Es pressupost inicial des Club va ésser de 27.000 pts. per compra de rellotges,

tablers, fitxes i inscripció a sa Federació. Aquesta cantitat la vaig bestreure jo i
per amortitaar-la sa directiva va demanar una subvenció de 10.000 pts. a s'Ajunta-
ment, que per cert ja hem rebut, i una de 17.000 a n'es Consell.

Fa poc temps es Club ha adquirit dues taules que ha bestretes en Miquel Vidal,se-
cretari des Club.

Es dèficit que té en aquests moments es Club és de 27.000 pts.
Quines activitats ha organitzat es Club endemés de participar a sa lliga 80 - 81

per equips?
Un torneig de partides ràpides a 10 minuts. Unes simultànies donades p'en toni Fu-

llana contra una selecció d'aLlots des Collegi Pare Pou. Es torneig Sant Jaume 81.
Quin és es principal projecte que té actualerrmt es Club?
Participar a sa propera lliga per equips amb mires a poder ascendir de categoria.
Creus que realment hi ha possibilitats d'ascendir?
Jo crec que amb so meu reforç i s'experiència que ets altres hauran adquirit a sa

passada lliga hi ha bastantes possibilitats.
Con veus es futur dels scacs a Algaida? Veus joves i al·lots amb facultats?
Sí. De juvenils hi ha en Toni Fullana que enguany ha estat finalista del campeonat

de Mallorca juvenil. I d'aLlots n'hi ha uns quants que prometen ésser bon jugadors i
ho demostra sa gran actuació que han tengut a n'es jocs escolars. Els alevins foren
campeons de Mallorca i els infantils perderen per sa mínima a sa semifinal.

Es mes d'Abril anares a Catalunya a jugar ses 24 hores de scacs catalanes. Què va
significar aquesta experiència?

Va ésser molt interessant, perquè vaig veure "monstruós" dels scacs i jugar amb
ells. Hi participava en Korchnoi, actualment aspirant a sa corona mundial.

Endemés de ses partides que jugues, dediques molt de temps a analitzar i preparar
partides?

Aproximadament una mitja hora diària.

Jaume Toledo.




