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Dia 17 aquesta plaça s'omplirà de casetes de Fira,

allots amb ganes de gastar i gent gran disposada a com-

prar olives per salar, un bon trinxet per tallar pa,una

greixonera per fer unes bones sopes i altres coses per

l'estil. Tothom a firar.

Una plaça un poc diferent a l'actual: abeurador,coll

des pou, cadafal, pins, cases dels voltants,tot ha can-

viat, poc o molt, per bé o per mal. Però és la mateixa

plaça que dissabte dia 17 serà escenari de Sa Fira.

Dissabte dia 17, tots a Fira.



Editorial
Ha acabat l'estiu, han passat ja els dies de sol i

de calor acubadors i lògicament ha disminuït el perill
d'incendis que ens ha amenaçat durant aquets mesos pa-
ssats. I pensam que no serà de més fer un balanç de la
situació.

L'etimologia del topònim Algaida,"el bosc", és ben
significativa del que devia ésser el nostre terme en
temps antics: una enorme garriga d'alzines i ui lastres
als quals s'afegiren després els pins. La necessitat
d'aprofitar les terres pel conreu va fer que es tregue-
ssin moltes garrigues i que retrocedís el pinaren pro-
fit de les sementeres. Així i tot,encara queda una im-
portant riquesa forestal que a tots ens interessa con-
servar.

No és necessari recordar la importància que té la
vegetació en el manteniment del clima i la influència
ben directa sobre el règim de pluges d'una regió. La
desaparació de pinars produeix una desertització de la
qual en tenim un bon exemple a la Península Ibèrica,s£
bretot a la part més meridional. Tots quedaríem afec-
tats en cas que aquest fenomen es produís a Mallorca.
El turisme, l'agricultura i la ramaderia en serien les
víctimes.

Desgraciadament els incendis forestals, provocats o
casuals, són cada vegada més freqüents. Sense arribar
a casos extrems com els de les regions valenciana,ga-
llega i catalana, Mallorca sofreix cada estiu una preo-
cupant i alarmant disminució d'arbres per aquesta cau-
sa. Hi ha pobles de l'illa on la situació ha arribat a
ésser perillosa.

Com ha estat aquest estiu a Algaida? Ens hem de fe-
licitar i podem calificar de satisfactori el resultat
d'aquests mesos. Hi ha hagut petits incendis (Son Redó
So N'Amora, Sa Costa de Sa Serra, Castell itx,...) que
han afectat a petits redo!s de pinar,casos sense massa
importància perquè s'han pogut controlar aviat. Sorto-
sament,perquè assusta pensar les conseqüències que un
incendi important a qualsevol dels llocs citats podria
tenir.

Són moltes les consideracions que es podrien fer so-
bre el tema, però no ens podem extendre més.Simplement
convé fer una crida al civisme de tots a f i d'evitar el
perill dels incendis "forestals. Dèiem que aquest es-
tiu ha estat satisfactori; en realitat seria més encer-
tat dir que no ha estat dolent. Satisfactori només po-
drà esser-ho quan no es cremi ni un sol pi, al zi na o
ullastre, ni un sol arbre.

O B R A C U L T U R A L

ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS

Dissabte dia 17 3

dia de SA FIRA,
a les 8 del vespre,
al local de l'Obra
celebrarem Assemblea General
de Socis
d'acord amb el següent orde del
dia:

1. Lectura de la Memòria.
2. Estat de comptes.
S. Programa d'activitats.
4. Renovació Junta Directi-

va.
5.- Precs i preguntes.
Vos cridam l'atenció sobre

el punt 42.
S'han complit quatre anys

des de l'elecció de l'actual
junta directiva i,per tant,
es planteja reglamentàriament
la celebració de noves elecci*
ons.

Feim una crida a tots els
interessats en participar des
de la junta directiva en les
feines i porjectes de l'Obra,
per que presentin la seva can-
didatura.

Després de l'Assemblea
hi haurà un berenar-sopar de
germanor
i acabarem amb tocades
i cançons.
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P L A N A D E L ' E S G L É S I A

&j width d¿ f'ewcutâfa
Quan és hora d'enviar aquesta plana a

la imprenta sols hem pogut llegir amb cal-
ma resums de la nova Encíclica "Laborem e-
xercens"; però la traducció oficial ens a-
caba d'arribar avui mateix. Aquest motiu
fa que dediquem tot 1'espai a reproduir uns
trossos del document del Concili "EL GOIG
I L'ESPERANÇA", que el mateix Joan Pau a-
nomena les arrels de l'Encíclica.

Valor de l'activitat humana.nQ.34.
"Pels creients,una cosa és ben certa:l'a-i-
tivitat humana,individual o col·lectiva, és
a dir, aquest esforç gegantí amb que els
homes,al llarg dels segles, han aconseguit
millorar les condicions de vida, conside-
rat en si mateix, respon als plans de Déu.
Val també per a les activitats més ordinà-
ries. Ja que els frames i dones que es gua-
nyen la vida i la de la seva familia de tal
manera que alhora serveiy.en a la societat,
poden pensar,en tot el dret,que amb el seu
treball continuen l'obra del Creador, aju-
den el benestar dels seus germans i contri-
bueixen a realitzar els plans de Déu da-
munt la història."

ticar ta vertadera caritat i cooperar al
perfeccionament de la creació.

D'aqui neix per tot home el deure de
treballar amb lleialtat i també el dret al
treball. Per la seva part, la societat té
l'obligació d'ajudar als ciutadans donant-
los l'oportunitat d'un treball suficient.
Finalment, el treball ha d'ésser remunerat
de tal manera que permeti a l'home i a la
seva familia viure dignament la vida mate-
rial, social, cultural i espiritual".

Participació en les decisions.ne.68.
"Entre els drets fonamentals de la persona
humana,es troba el dret dels treballadors
a fundar amb llibertat associacions que de
veres els representin i puguin collaborar
a una recta organització de la vida econò-
mica. També s 'ha de promoure la partici-
pació activa de tots en la gestió de l 'em-
presa. I com que moltes de vegades no és
ja a nivell d'empresa, sinó a nivells ins-
titucionals superiors on es prenen les de-
cisions econòmiques i socials de les quals
depèn el futur dels treballadors i dels seus
fills, han de participar també els treba-
lladors en tais decisions,per si mateixos
o bé per delegats lliurement elegits".

Condicions del treball.no.67."El tre-
ball humà, que s'exercita en l'agricultu-
ra, en la indústria, en el comerç i en la
prestació de serveis, està per damunt dels
altres elements de la vida econòmica, que
només tenen el valor d'instruments.

Ja que el treball humà procedeix direc-
tament de la persona que deixa,diriem, com
el seu segell sobre les coses i les sotmet
a la pròpia voluntat. Mitjançant el tre-
ball,l'home ordinàriament es guanya la vi-
da per a ell i la familia; s'uneix amb el
seus germans i els fa un servei, pot prac-

Els béns de la terra.no.69. "Déu ha des-
tinat la terra i tot el que s'hi conté per
a l'ús de tots els homes i de tots els po-
bles. Per tant els béns creats han d'arri-
bar equitativament a tothom. En tota forma
de propietat sempre s 'ha de tenir present
aquest desti universal dels béns. Per això,
l'home quan en fa ús, no ha de considerar
mai les coses que legítimament posseeix com
a exclusivament seves¡sinó també com a co-
munitàries i és a dir,que puguin també apro-
fitar als altres. Havent-hi actualment en
el món tants d'homes oprimits per la fam,
el Concili urgeix a tothom, particulars o
autoritats, que es recordin d'aquella sen-
tència dels Sants Pares:Alimenta tu el qui
es mor de fam, perquè si no l 'alimentes,
l'assasines. "



¿L' Qjtyuntament êfi'ojtffyaida INFORMA

SECRETARI NOU,
Dia 1 de setembre va prendre possesióx del seu càrrec de Secretari

de l'Ajuntament En Jeroni Mas Rigo, el nomanement del qual s'havia publicat al B.O.E,
nö.198 de dia 9 d'agost d'enguany. L'Ajuntament li desitja una bona i llarga estada
entre nosaltres i encert i eficacia en la gestió que tendra en les seves mans.

CONTRIBUCIONS,
A través d'una circular repartida per tot el poble es varen comu-

nicar els dies i hores en què es podrà pagar la contribució. De totes maneres, pen-
sam que no serà de més recordar-vos-ho:

Algaida: dies 5,6 i 7.
Pina: dia 8.

Els mateixos dies, hores i llocs es podran pagar les taxes i arbi-
tris en el període voluntari. Val la pena aprofitar aquesta oportunitat per evitar
recàrrecs posteriors. Convendría que abans tothom consultas el padró d'arbitris,que
està a exposició pública, a fi de rectificar les equivocacions que hi pugui haver i
que tants de maldecaps i enfadós ocasionen.

BIBLIOTECA,
Ara fa aproximadament un any que es va posar al dia el registre de

llibres i el fitxer de la Biblioteca Municipal. Des de llavors el préstec de llibres
ha anat a més i estam bastant satisfets dels llibres que llegeixen els aLlots. En
canvi, els joves i gent major pareix que desconeixen l'existència de la Biblioteca.

Volem recordar a tothom que la nostra Biblioteca té prop de 2.500 vo-
lums. No és un número de llibres massa elevat, ni satisfactori, però es va incremen-
tant segons les nostres possibilitats. L'Ajuntament fa un esforç comprant llibres i
a més contam amb la col·laboració de "La Caixa" i de l'Institut d'Estudis Baleàrics.
Confiam que prest arribi l'ajuda que el Consell ens ha promès en forma d'un important
lot de llibres.

Tenim des de llibres de consulta (Enciclopèdies, diccionaris,....) a
llibres que es poden treure per llegir en casa: llibres infantils, novelles, teatre,
narracions, poesia, etc. Predominen els llibres en castellà, però s'ha incorporat un
conjunt interessant en català.

A partir d'octubre l'horari de la Biblioteca serà:
Dijous de 5 a 7 de l'horabaixa.
Dissabte de 10 a 1 del matí.

MARXA EN BICICLETA,
Amb una subvenció del "Consejo Superior de Deportes"! la

corresponent aportació de l'Ajuntament, s'organitza per dia 12 d'octubre una marxa en
bicicleta a la qual tothom podrà participar-hi. No és en pla competitiu i qualsevol
persona podrà seguir-la sense dificultats.

L'itinerari serà: Partida de la Plaça cap a Punxuat on es podrà veure
l'obra de restauració efectuada. Seguidament anirem cap a Castellitx on hi haurà un
refresc per a tots els participants. Després es tornarà al poble pel camí de Binicom-
prat.

L'Ajuntament espera que el bon temps ens acompanyi i la participació
sigui masiva.

Aprofitant aquesta mateixa subvenció, el dia de Sa Fira horabaixa hi
haurà una carrera de bicicletes pels components del club "Poc a poc". Voldríem que
servís per revitalitzar la nostra Fira i fer més completa la diada.



segueix 1'AJUNTAMENT informa.

PERSIANES DE SES ESCOLES,
A la Permanent del passat dia 16 es va acordar canviar

les persianes de la part de darrera de Ses Escoles, totes elles molt velles i sense
possibilitat d'ésser adobades. Es va decidir comunicar a tots els fusters d'Algaida
l'acord d'aquesta obra a fi que els interessats puguin presentar els seus pressuposts
i participar en igualtat de condicions.

NORMES SUBSIDIÀRIES,
El mes de setembre s'ha efectuat la primera de les dues ex-

posicions al públic de l'avantprojecte de Normes Subsidiàries per presentar les opor-
tunes al·legacions.

Respecte a l'elaboració d'aquest avantprojecte, convé puntualitzar els
següents extrems:

1,- L'avantprojecte el va redactar l'equip al qual va ésser adjudicada a-
questa feina seguint unes directrius i orientacions sortides d'una sèrie de reunions
en què participaren els dos grups polítics que formen la Corporació. En aquestes reu-
nions s'arribaren a acords en bastants de punts, s'acostaren les postures en altres
i no es va conseguir acord en uns pocs.

2.- Pel que fa a Randa,les directrius bàsiques sortiren d'una reunió dels
veïns d'aquell lloc que manifestaren majoritàriament els seus desitjós respecte al
futur urbanístic de Randa, desitjós que s'han respectat a l'avantprojecte.

3.- En quant a Pina, l'Ajuntament a penes ha influït en les normes que
s'ha havien de seguir. Simplement es va encarregar al regidor Antoni Oliver Arrom
que fes les reunions que consideras necessàries amb els pineros i decidissin el que
volien. L'Ajuntament va acceptar les orientacions i les va traslladar a l'equip re-
dactor que les ha recollides.

4.- La delimitació de casc urbà del nucli d'Algaida s£ que va ésser dis-
cutida pels membres de la Corporació i és el resultat de hores de converses igual que
la calificació de les diverses zones del terme municipal.

i 5,- L'avantprojecte exposat al públic va ésser aprovat per la totalitat
dels membres de la Corporació amb el seu vot afirmatiu, excepte un regidor que va vo-
tar negativament.

dh ̂ 6¿̂ t̂ ^̂ ^
Senyors Directors de la revista Es Saig.
Agrairia publicàssiu aquesta carta de rè-

plica a Biel Salas.
Som membre de l'Associació de Pares d'

Alumnes de Ses Escoles i els meus fills
guanyaren camisetes de la UCD a les carre-
res de joies de les Festes de Sant Jaume.

Me va alegrar que en Biel Majoral denun-
cias la manipulació que feres com a Presi-
dent de l'Associació. Perquè és un fet e-
vident que jo mateixa vaig tocar amb les
mans.

Però les coses sorprenen més al llegir
com intentes justificar-te al darrer núme-
ro d'Es Saig. Això que tu dius no és una
justificació. Si faltaven dobbers hi havia

altres maneres de trobar joies. ¿Per que no
digueres a la Comissió de Festes que el
pressupost no era suficient, o cercares a-
juda de les cases comercials, per exemple?
Cas de no trobar més pressupost molt millor
fer unes corregudes pobres però dignes i no
unes corregudes riques i manipulades.

En definitiva no estic gens ni mica d'
acord, Biel Salas de la UCD, en la manipu-
lació que feres de l'Associació de Pares i
dels al·lots que amb tota la il·lusió del món
corrien per guanyar unes joies que prèvia-
ment i intencionadament havien estat tru-
cades, manipulades i fent propaganda de par
tit.

Catalina Trobat



m'han dit

que diuen
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S'altre dissabte, mentres mirava es futbol a sa tele, ses orelles me
siulaven molt, i,segons me digueren, era que a un sopar de caçadors xerraren molt
d'aquest sord. Però m'ho contaren tot, tot.

Sì,ara van per foravi la a fer ses vegues, per no fer mal d'ulls; com que
un va dir a un soci que per fer aquests sopars aumentarien cent duros a cada soci, i
així ells podrien sopar cada quinze dies, i es socis sols no ho notarien. Natural-
ment, va desitjar que es sopar fes mal a tots els directius.

Per cert, m'han dit que haviat esfaltarienes camí que va a aquesta case-
ta; no és raro. Hi ha concejals d'es dos bàndols, que van a sopar.

Es veu que es poble vol trui, perquè això d'es toros va a tope. Poques
vegades, pero aquesta si, que hi ha unió entre un bon grapat d'entitats o associa-
cions: Talaieta, Poc a poc, futbol,... Sentírem que quan un va dir que pasava pena
per si faltaven toreros, un altre li va contestar que si en dinar tocaven molt de vi-
dre, en sobrarien, de toreros.

Es futbol va molt millor de lo que creia tothom. N'hi ha hagut molts que
s'han hagut de menjar moltes conyes que tenien ganes de tirar. S'altre dimecres, mos
digueren, també feren un sopar (ja hi tornam a ésser) i hi tornà haver s'ambient que
hi havia fa vuit o nou anys. S'Entrenador, com a bon montuirer, és menjador, de sa
"juerga" i sap dur els seus jugadors. Això és molt important.

De s'Ajuntament i es Municipal, i els empleats, fa temps que no en par-
lam, i no és que no sentiguem a dir moltes coses, però val més deixar-los estar,que
llavò s'enfaden, i això no és bo per ningü.

Es caramull de trossos de bloquets que hi ha davant l'Obra, ja fa "pep",
per no dir una paraula més gruixada, i que és sa que hem sentit parlant d'això. Es
ben hora de que qual cu ho retiri, però aquesta gent d'Es Sai g tenen es cuiro molt
gruixat. Un va dir que eren més durs que un terròs de juliol (clar que era parlant
d'una altre cosa).

Un Sord

No sigueu malpensats.
Això no es res de lo
que vos feis comptes.
Simplement vos volem
recordar que s'acos-
ten ses matances i si
teniu es porcell ma-
gret és hora de que
li doneu men j ara vo-
ler.
Podeu ben creure que
no és lo que vos ha-
víeu pensat.

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$



kalendari algaidí

Fa dos mesos vèiem uns quants d'ada-
gis sobre els metges. Avui seguirem amb el
tema de la salut a través dels refranys
populars.

No quedava massa ben parada la classe
mèdica. Hi ha que dir de totes formes que
el poble sabia,i sap, que

A mals mortals
no hi, valen metges.

Com també sabia que hi ha mal s que di-
fícil ment es curen:

Geps i, manies
metges no en curen.

Per altra part, hi ha uns síntotnes de
bona salut que no fallen:

Caga bé i pixa olor
i envia es metge a passejar.

Tenim uns menjars molt aconsellables;
per exemple a la poma se li atribuïa una
bona influència sobre la salut ja des de T
antigUetat:

Menja una poma cada dia
i engega es metge.

I del vi, què en pensàveu? Els adagis
que segueixen son ben expresi us:

Menjar sense vi
no fa profit.

Si bé és vera que hi ha menjars que
necessiten més el vi:

Carn de poro
demana vi.
Amb caragols i figues
aigo no beguis.

Lo cert és que:
Algaidi fi
amb tot beu vi.

De totes maneres:
Beu vi cada dia
però no de més.

perquè no sol fallar allo de:
Ma l que es cura dormint
va entrà beguent.

La moderació en el menjar i beure és
una constant que trobam a molts d'adagis:

Qui me ja molt3menja poc3
qui menja poc, menja molt.
Qui menja de més
menja de menos.
Bon sopar i mal dormir
sempre es veu.

I per acabar tenim aquell que recorda
de forma ben viva els anys de penúria i de
fam que devien ésser massa freqlíents:

Any de poc pa
garbell espès i sedàs clar.

També del "KALENDARI ALGAIDI" re-

collim uns quants dels consells que

ofereix per aquest mes d'octubre.

Dia I3dijous. Sembrau pèsols.
" 23divendres. Çoi u codonys.
" 33dissabte. Escapsau eixams i posau-

ne de nous.
43diumenge. Coi u magranes.
53dilluns. Tapau tarongers i l l imo-

neres.
63dimarts. Trescolau i feis premsat
73dimecres. Empeltau pruneres i amat-

lers.
83dijous. Sembrau pins i xipresos.
93divendres. Sembrau xeixa primerenca

Sembrau oliveres i al zi-

ri
n

n
' 103dissabte.

nes.
" 123dilluns.
" 133dimecres.
" 153dijous.
a

' 203dimarts.
" 21,dimecres.
" 22 3 di j'ous.

Feis sa mel i sa cera.
Plantau moreres.
Sembrau pensaments.

17,dissabte. SA FIRA. C o m p r a u olives
per salar senceres.

" 183diumenge. Sant Lluc: coiu nesples.
" 193dilluns. Duis els porcs als alzi-

nars.
Esveiau vinyes.
Coiu nesples i avellanes
Sembrau cols de Pasco.

" 233divendres. Aparei lau es porc per fer
matances.

" 24,dissabte. Sembrau enciam de tota
casta.

" 263dilluns. Sembrau tulipes i tota
casta de lliris.

" 273dimarts. Desmamau poltrosi mu-
lets.

" 283dimecres. Sembrau faves a la plena
" 293dijous. Tapau amb terra ses so-

ques dels tarongers i l l i m o -
res.

" 203divendres. Coiu olives negres per
salar.

" 323dissabte. Començau a fer oli. Sem-
brau blat i llegums a la plena.



fa

El dia 23 de setembre es va fer una reunió dels socis de la Cooperativa ALPIRA que
l'any passat li vengueren l'ametla. L'assistència fou molt nombrosa. A la reunió tam-
bé hi assistiren dirigents de la Cooperativa Agropecuaria, que és la que va gestio-
nar l'ametla de les diferents cooperatives dels pobles de Mallorca.

El motiu de la reunió era per discutir i donar compte dels resultats de la passa-
da campanya. Tots ja sabem que els preus d'enguany han seguit un camí totalment iLlò-
gic i desorbitat; ha passat de 300 pts. per kg. de bessó a 200 pts. Per tant.es pre-
senta el problema de que les cooperatives que entregaren l'ametla i cobraren l'anti-
cip de 300 pts. per kg. ara han de tornar a la cooperativa la diferencia entre aquest
ahtdc(ipíiel preu de campanya que ha estat de 225 pts. per kg., es a dir, han de tor-
nar 40 pts. si són socis d'ALPIRA i 45 si no ho són.

Els dirigents de 1'Agropecuaria explicaren que no entenien gairebé el que havia
passat amb el mercat de l'ametla i digueren coses tan curioses com que a Alemanya,un
país que no és productor, és la principal reguladora dels preus del mercat. Explica-
ren també, que una cooperativa no pot treballar com una societat anònima de capita-
listes; que la venda del producte no es pot fer tot d'una vegada i s'ha de fer d'una
forma escalonada durant tota la campanya perquè, així com enguany ha baixat el preu,
també hagués pogut pujar i aleshores es perjudica als associats. També digueren que
aquest preu pot haver perjudicat, enguany, als que entregaren el bessó quan encara
anava a 300 pts. però al mateix temps ha beneficiat als que ho feren quan anava a 200
pts. De totes maneres, si es treu un promedi dels preus aconseguits per un cooperati-
vista i un particular que ven el producte a un intermediari, el guany del cooperati-
viste és superior.

\

El sistema que es seguirà enguany sera diferent per tal d'evitar les 18 pts. per
kg. de bessó que representen els crèdits que es veuen obligats a fer a les Caixes Ru-
rals per poder comprar amètles. Es procurarà rodar amb els doblers de l'ametla venu-
da i així s'evitaran aquests interessos.

Tots : aquests problemes no han perjudicat d'una forma molt directa el bon funcio-
nament de les cooperatives que fa anys que funcionen, els socis ja han assimilat i
comprovat que gran part de la solució dels problemes del camp passa per les coope-
ratives i no pels intermediaris.

A Algaida, on la cooperativa és jove,aquest entrebanc ha estat aprofitat i s'apro-
fitarà per desacreditar el cooperativisme. Hi ha vertaders interessos particulars i
partidistes perquè la cooperativa ALPIRA s'enfonsi. El curiós és que els més intere-
ssats no són pagesos i intenten fer una campanya dins certs sectors pagesos perquè
boicotegin sistemàticament la cooperativa.

Als països Europeus el cooperativisme és un sistema econòmic que cada cop s'impo-
sa més, no solament dins el sector de la pagesia, sinó a tots els altres.

Es d'admirar el treball desinteressat que ha fet tota la junta directiva de la Co-
operativa ALPIRA i especialment en Xesc Torres i en Toni de ses Tanques per haver fet
possible que en un any s'hagi aconseguit muntar i fer funcionar aquesta cooperativa
tan necessària i beneficiosa per la pagesia.

ANDREU MAJORAL
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Tancam ES SAIG dia 26, festa dels Sants Cosme i Damià,
patrons de PINA. Per això aprofitam per oferir-vos aquests goigs an-
tics que mos conten

TOTA LA VIDA I SUCCESSOS DE

LOS SANTS METGES DE PINA,

Los Sants Metges, dos germans,
de Pina denomenats,
jo diré ara on son nats
i los seus successos grans.

Los Sants Metges en veritat
per sebre bé la prosàpia
son nats dintre la Aràbia
en Egeia, noble ciutat.

Lo que estos Sants Metges usaven
tot era per bon amor
i mediant Nostro Senyor
a tots los malalts curaven.

Bé se pot aprofitar
el ditxós poble de Pina
dels doctors en medicina
els que Déu va abonar.

El Lisia prefecto
dels emperadors romans
el qual tenia el mando
de castigar cristians

sabent los metges honrats
prest los se va fer venir
per porer-los corretgir
i ésser interrogats.

Com los tingué capturats
'ell los digué, germans meus,
si adorau nostros déus
estareu alliberats.

Lo que ells sens més tardar
digueren en veritat:
fos anau molt enganyat,
lostron Déu hem d'amar.

El Lisia va manar
jue de peus i mans lligats
lixí sien tirats
il profundo de la mar.

Jesuchrist per caritat
tant prest los tragué del mar
per tornar a predicar
i per los malalts cuidar
la cumplida sanitat.
Anant sempre a medicar

a molts malalts renunciats
i arribant-los a pulsar
restaven tots ben curats.

El Lisia digué
que usaven de magaria,
ja vindrà bé aquell dia
que en mon poder los tindré.

Tornaren ser capturats
i el Lisia va pensar:
si no'ls ha begut la mar
moriran amb foc cremats.

El foc no'ls volgué cremar
i ell dient desbarats:
si així no han acabat
moriran apedregats.

Varen ser les pedres tais
que no'ls volgueren matar,
per ço los va degollar
amb coltells i amb destrals.

Oh Sants Metges, molt honrats,
als qui us vénen a visitar
vullau-los bé consolar,
de tots mals sien curats.

Amics sou de Déu sens dubte
i amb los devots amables,
de pestes ens vullau gordar
i de tots mals incurables.

Vullau a Déu per nos pregar,
de tot gra bona cullita
i bon amy de bestiar
i lo demés que aprofita.
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SOCIETAT DE CAÇADORS

De la Societat de Caçadors d'Algaida ex-
tractara la següent informació:

La votació sobre les normes de caça d'
enguany va ésser aquesta: 121 vots a favor
de continuar com l'any passat (o sigui,ca-
çant dijous, dissabtes, diumenges i fes-
tius) i 61 a favor de caçar cada dia.(Sen-
se cans es pot caçar cada dia.)

Enguany s'han repartit un total de 337
carnets de soci.

Dia 27 de setembre s'obri la caça de to-
tes les espècies no protegides.

El final de temporada s'anunciarà opor-
tunament .

La Federació Balear de Caça organitza el
Campeonat de Balears de cans de mostra a un
vedat de Ciutat. A fi d'elegir el caçador
que ha de representar la nostra Societat a
aquest concurs, el diumenge dia 8 de novem-
bre es farà una prova a Punxuat i Sa Costa
de Sa Serra. Per inscriure's hi ha de temps
fins el dijous dia 5 de novembre i, com es
lògic, no es podrà caçar a aquells llocs la
setmana del 2 al 8 de dit mes. La Societat
anuncia dinar gratis per a tots els con-
cursans,jurats i socis.

HABITANTS D'ALGAIDA

Segons el Padró d'habitants elaborat en-
guany Algaida te un total de 2.877 perso-
nes. D'aquests habitants n'hi ha 2 . 4 4 8 a
Algaida, 86 a Randa i 343 a Pina.

GASOLINERA D'ALGAIDA

La Gasolinera d'Algaida estarà de torn
les setmanes del 19 al 25 d'octubre i del
14 al 20 de desembre. Per tant e s t a rà o-
berta els diumenges 25 d'octubre i 20 de
desembre.

CALENDARI DE LA PARRÒQUIA

Com ja va sortir els primers dies de ge-
ner amb totes les activitats fins a l'estiu
ara, al començament de curs, surt per se-
gona vegada amb els horaris de culte i les
activitats catequètiques fins al proper ge-
ner.

BANDA DE MUSICA

El passat dimecres dia 23 hi va haver una
reunió al Consell Insular de M a l l o r c a de
representants de totes les Bandes de Músi-
ca de l ' i l la amb els consellers Srs.Piña i
Conrado. La nostra Banda també hi va assis-
tir i, segons ens contava un dels sous mem-
bres es van prometre ajudes: unes dirigi-
des a l'ensenyança de nous músics i altres
a l 'adquisició d'instruments, partitures,
etc. Es va programar una trobada de Bandes
de Música que segurament es produirà dins
el mes de desembre.

PUNXUAT

Les obres de restauració de la torre
de defensa de Punxuat ja estan arribant al
seu acabament. Tant la torre com "Sa Cape-
lla" estan pràcticament restaurades des-
prés de superar les dificultats que el mal
estat en què es trobaven han suposat a 1'
hora de retornar-lis la seva autèntica fi-
sonomia. La nostra enhorabona al mestre d'
obres Miquel Vidal "Rito" per la difícil i
delicada feina realitzada.

PROJECTE DE SA TALA I ETÀ
Segueix endavant el projecte d'amplia-

ció de l'entrada al poble per Sa Talaieta.
El projecte ja ha estat estudiat per la co-
missió d'Urbanisme de la Corporació i sem-
bla que ja s'han fet les oportunes gestions
amb el M.O.P.U. a efectes de senyalització
cessió de terrenys, etc.

UN NOU DIARI

El dimarts dia 22 de setembre va sortir
un nou diari "El dia de Baleares". Aprofi-
tam per donar-li la benvinguda i per infor-
mar-vos dels llocs on=al nostre poble podeu
trobar els diaris illencs així com la nos-
tra revista:

Diario de Mallorca: Supermercat Oliver.
Baleares: " "
Ultima Hora: Ca'n Fullana,Super.Oliver,

Ca'l Dimoni, S'Hostal.
El dia de Baleares: Ca'n Caragol, Súper

Oliver, Bar Ca's Lotero.
ES SAIG: S'Estanc i Ca'n Rapinya.
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C I C L _I_ S M E

Durant es mes de setembre cada dissabte
s'han celebrat carreres de distintes cate-
gories i especialitats en el Velòdrom An-
dreu Oliver.

Unes quantes etapes des "Cinturõn" pa-
ssaren per Algaida i Pina; sa darrera va
tenir sa meta en es Velòdrom. Es va congre-
gar molta de gent per animar a n'es nostro
paisà en Gabriel Mas, que per cert va cau-
sar una molt bona impressió. De no haver
estat per sa mala sort que va dur a sa da-
rrera etapa,segur que hauria conseguii una
classificació extraordinària.

Sa Talaieta disputa un torneig a Palma;
a sa semifinal va perdre amb el B.Serafín,
però estan segurs de conservar es tercer
lloc. ̂ y ̂ r̂/*T\~-

F U T B O L

Començament decepcionant des primer e-
quip davant es seu públic. Res que oposar
a sa victòria del Campos, encara que fos
per una goleada exagerada si tenim en comp-
te es mèrits des dos equips. A Palma es va
restablir la situació amb un resultat clar
i convincent davant el "R.La Victoria". A
Paguera, davant bastants de seguidors d'Al-
gaida, s'equip va deixar un bon gust de bo-
ca i quan estava dominant i amb possibili-
tats de puntuar un contraatac del Cade va
sentenciar es partit. Una llàstima.

De totes maneres, sa moral és molt alta
com es va veure en es sopar de S'Arenai on
es va comprovar es bon ambient i es desit-
jós de millorar.

En quant en es juvenils, hem de comen-
çar amb una nota un poc trista: en Santi
mos deixa per motius familiars i se'n va a
viure a Barcelona; es seus companys li fe-
ren una despedida en es Pol i deporti u on se
li va fer entrega d'un record de l'Algaida
Adéu, Santi, i sort!

El començament de lliga va ésser fatal:
l'Alcúdia mos va endossar un 0-3 a un par-
tit molt dolent. Però, amb s'ajuda des ju-
gadors, en Toni Simó està decidit a adre-
çar sa marxa.

s ('t! k'

E S C A C S

Quan manca una jornada per acabar es
torneig obert "Vila de Porreres" hi ha tres
jugadors empatats pel primer lloc amb 5,5
punts, entre els quals s'hi troba en Tomeu
Roig. En Toni Fui lana té 4 punts, en Jaume
Juan 3,5 i en Miquel Vidal, 3.

Dissabte dia 26 comença sa lliga per e-
quips amb sa participació des club d'Algai-
da a segona categoria regional.

Llorenç Manila
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una xerradeta amb...
Quin temps fa que formou part de sa Ban-

da de Musica?
Més de 50 anys, des de que en ténia 14.
Quin és es vostro instrument preferit?
Es clarinet, pero degut a una desgracia

que vaig tenir a sa mà ara toc es bombo.
Féis molts d'ensais?
Sa Banda ensaia dues vegades per

setmana.
Tena entès que també ensenyau solfeig a

aquells al·lots que s'interessen per sa mú-
sica.

S1, tres dies sa setmana, amb s ' a j uda
d'en Joan Tropella.

J com van aquests allots?
Marxen molt bé. Se feren uns examens en

es Conservatori i tots es qui s'hi presen-
taren varen aprovar. Ja n'han entrat 15 a
formar part de sa Banda i dins poc temps
se n'hi afegiran 3 o 4 més.

Quin temps d'existència té sa Banda d'
Algaida?

No ho sé exactament, però almanco ha de
dur uns 125 anys.

Quants de músics la componen actualment?
Una trentena; i tots som algaidins.
Tot aquest esforç que suposa tirar en-

davant sa Banda i ensenyar nous músics, és
reconescut per sa gent d'Algaida?

Si; quan actuam sa gent acudeix i mos
sentim apoiats.

Com funciona econòmicament una banda com
sa d'Algaida?

Bastant malament. Fa quatre anys s Ajun-
tament mos donava 80.000 pessetes i érem
15. Enguany mos n'ha donades 110.000 i som
30. A força d'empènyer hem consegui t que
mos donas 60.000 pts. per comprar un ins-
trument. Seria necessari comprar més ins-
truments, però no tenim dobbers. Confiam
que mos arribi qualque cosa des Consell,ja
que així se va dir a sa reunio de bandes de
música que se celebra a Palma dia 22 de se-
tembre. Una banda du molts de gastos que
possiblement sa gent no vegi. Hi ha instru-
ments que comprar que costen molt, així com
ses seves reparacions. Es papers també són
cars. Cada dimarts ve un director de Ciu-
tat, a més d'un altre dia sa setmana per
dedicar-lo als al·lots, i s'ha de pagar. En
resum, que sa suma de gastos d'una banda de
música arriba a xifres bastant considera-
bles.

<$>«&
Heu fet moltes actuacions durant aquest

any?
Hem actuat devers 10 pics a Algaida, 2 a

Pina i 1 pic a Randa, Consell i Puigpu-
nyent.

Té acceptació actualment una banda de
música per part de sa joventut?

Sa classe de música que feim en general
agrada més a n'es vells. Es joves solen
preferir ses discoteques, però també n'hi
ha que els agrada.

Cobrou res es músics de sa Banda?
Cobram una petita paga anual de s'Ajun-

tament, però evidentment no tocam per sa
paga, sino per aficiõ a sa música.

Quines són ses pròximes actuacions que
teniu previstes?

Dia 4 d'octubre hem d'anar a Porreres;
també hi acudiran altres bandes per cele-
brar es 125 aniversari de sa Banda de Po-
rreres; i dia 8 de desembre anirem a Ciu-
tat a sa primera trobada de bandas de mú-
sica de Mallorca.

Jaume Toledo.




