
jesra te M PAV.

El passat dia 13, dimarts de Pasco, es
va celebrar la festa de la Pau. El dia era
fret, el cel estava tapat i va amenaçar si
bé, per sort, no va passar de qualque brus-
queta sense importancia que no va impedir
els diversos actes.

A les nou i mitja va esser la concentra-
ció de les carrosses. El concurs de carro-
ces s'ha convertit en part essencial de la
festa i concentra cada any a Sa Plaça una
gentada. I els al·lots es passen els dies
anteriors enfeinats i sucant-se el cervell
cercant l'originalitat i cuidant tots els
detalls. La participació enguany va ésser
mes nombrosa que mai amb un total de 13 ca-
rroses. Vos oferim unes mostres,a les pla-
nes interiors, de les obres que realitzaren
els nostres nins i joves. Es clar que a les
fotos es perd el colorit de les carrosses
que ne'és part fonamental.

Feim un incís per donar les gràcies,a
petició de diversos grups de carrossers, a
totes les persones que desinteressadament
col·laboren i ajuden als nins i nines. Sobre
tot aquest agraïment va dirigit als trac-
toristes, sense els quals seria impossible
el concurs, i als fusters que aquests dies
no guanyen per llistons i fustes.

segueix a la pàg. 4.
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mes de M A R Ç:
dia ïo-.Bartomeu Verger Mudoy

de Joan i Antonia,
dia 27 -.Antoni Sánchez Garcías

de Amador i Antonia,
mes d1 A B R I L :
dia 6-.María Laura Ferragut

Jaume,de Joan i Maria,
dia 14:Bàrbara Violi. Bibiloni,

de Gabriel i Margalida.

E N H O R A B O N A !

M O R I R E N

mes d'A B R I L:
dia 23-.Antònia Crespi Amengual

als 99 anys.
dia 24:Moria Vanrell Torrens,

de 82 anys.
dia 26-.Joan Martorell Janer,

de 82 anys.

ES S A I G

Bolletí de l'Obra Cultural
d'A L G A I D A.

mensual D.L. P.M.495-1980.
dirigeixen: Delfl Mulet

Francesc Antich
administra: Llorenç Oliver
fotografia: J. Balaguer
dibuixen: Jaume Falconer

Joan Valent
Domicili: Rei.l. ALGAIDA
ES SAIG només es responsa-
bilitza del EDITORIAL.
Lmpriaeix Apíitol y Civilizador,PETRA

Serveis d'autocars Palma-Algaida:
Sortides de Palma:9,30; 13; 16; 19,30.

Algaida-Palma:
Sortides d'Algaida: 7,30; 8,30; 14,30; 19,15.

Aquests son els serveis que FEVE ofereix als
Algaidins per desplaçar-nos a Ciutat o per tornar
a la Vila quan som a Palma. Qui no disposi de ve-
hicle propi s'ha d'adaptar a aquest horari.

Són suficients aquests serveis? Estan distri-
buits d'una manera adequada a les necessitats
dels usuaris? Es podria millorar l'horari de les
sortides? Comentarem breument aquests punts.

D'entrada, sembla que el número de viatges pot
cobrir bastant bé les necessitats del nostre po-
ble; pels horaris que hem consultat, son molts
els pobles com Algaida i més grans que només te-
nen tres servicis en cada direcció, sis en total
i no vuit com noltros. Per aquest costat, per
tant, no hi ha res que dir.

Estan ben reoartits d'acord amb les convenièn-
cies i necessitats dels qui se n'han de servir?
Pensam que els usuaris es ooden distribuir en
tres grups: els treballadors, els qui van de com-
pres o a resoldre problemes administratius i els
estudiants. D'aquests tres conjunts, els dos pri-
mers es poden acomodar sense dificultats a l'ho-
rari dels autocars.

Els problemes, en tot cas, afecten als estu-
diants i hem sentit pares que esqueixaven del
servei. Un estudiant que comença les clases a les
9 a un col·legi de les afores de Palma ha d'agafar
l'autocar de les 7,30 perquè el que segueix,8,30,
segurament no li permetrà arribar d'hora. Si n 1

hi hagués un un poc abans, cápales vuit i quart,
podria dormir o estudiar una hora més. Pensem que
en ple hivern les 7,30 és molt dematl.

Per tornar de Palma els problemes potser en-
cara siguin més grossos. Normalment, acaben les
classes cap a les sis i ha d'esperar fins a les
set i mitja amb la consegüent pèrdua d'una hora
que podria aprofitar. Si vol arribar més prest,
té la possibilitat de pujar a un autocar que va-
gi a Felanitx o Manacor; però això suposa un do-
ble inconvenient: primer, que el deixen a la ca-
rretera, a Sa Tanqueta, i segon que ha de pagar
el passatge complet com si anãs a Felanitx o Ma-
nacor.

Resumint: es podria millorar l'horari de les
sortides? Es evident que s'han de pesar tots els
pros i contres, però potser un petit reajust de
l'horari proporcionaria als usuaris uns avantat-
ges que, al manco qualcun d'ells, en aquest mo-
ment no tenen.

I deim això precisament perquè sabem pals mit-
jans de comunicació que hi ha hagut reunions per
reestructurar els serveis entre Ciutat i els po-
bles. Valdria la pena que es tenguessin en comp-
te els interessos de tots els usuaris.
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P R E S S U P O S T D I N V E R S I O N S

Al Ple extraordinari de dia 29 d'abril es va aprovar per majoria el següent
Pressupost d'Inversions:

OBRES PREVISTES

Obres a la pescateria municipal:
Servíais al Teatre:
Pavimentació prolongació carrer Palma:
Enllumenat públic:
Comi de Son Roig:
Carni de Darrera Ses Vinyes:

I N G R E S O S

Aportació pressupost ordinari:
Contribucions especials:

O B S E R V A C I O N S :

SOO.800 pts.
759.773 "

è.900.000 "
6.364. 743 "
3.093.625 ".
1.347.611 "

3.104.864 pts.
6.364.743 "

Per a les obres d'enllumenat públic, Comi de Son Roig
i carni de Darrera Ses Vinyes s'obrin partides ampliables amb 1.000 pts. L'execució
d'aquestes obres queda supeditada als següents punts: 1: La concessió per la Banca
Privada d'un préstec de 4.000.000 pts. 2: l'aportació del Consell dins el Pla dDbres
i Serveis, i 3: el superàvit de l'exercici de l'anterior Pressupost d'Inversions que
és de 1.950.256 pts.

També s'obri una partida ampliable per realitzar una operació de Tresoreria amb un
màxim de 4.000.000 per cobrir el dèficit momentani de caixa com a conseqüència del
pagament de les obres d'enllumenat públic, sense haver cobrat abans les contribucions
especials.

E S Q U I T X A D A D E C A M I N S

Quan surti aquest avis, s 'hauran esquitxat amb liquid per matar les herbes una sè-
rie de camins. S'ha notificat ja abans amb avisos a cafès i botigues i s'ha advertit
personalment a la majoria de pastors. A més, a tots els camins que es tracten amb I'
herbicida es posen els cartells corresponents advertint del perill. De totes formes,
aprofitam per cridar l'atenció sobre el risc que hi ha pels animals que passin per
aquests camins durant el temps que el liquid faci el seu efecte. També convé que ho
tenguin en compte els cercadors de caragols.

I M P O S T D E C I R C U L A C I Ó

Està aprovat el padró de l'impost de circulació de vehicles i s'ha enviat al Bol-
leti Oficial per a la seva publicació que és imminent. Tot d'una que surti publicat,
es podrà pagar a les oficines de recaudado e-ls dies i hores d'oficina. Vos aconse-
llam que consulteu el padró a efectes de reclamacions.
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(continuada de

la primera plana)

A continuació, amb fret i brusquina.cap
a Castellitx. La Missa es va celebrar al
porxo degut a l'estat de l'absis que, se-
gons els tècnics, desaconsella el seu ús.
Esperem que per part del Ministeri de Cul-
tura s'accelerin els tràmits i arribi la
subvenció que permeti dur a terme les obres
necessàries i es pugui emplear altra vega-
da l'església. La imatge de la Mare de Déu
es va col·locar davant el portal; teniu la
foto a la nostra portada.

Després de dinar, es va improvitzar una
festa damunt s'era ben animada i amb una
bona participació: les estirades de corda /J
van ésser el plat fort (casades contra fa-
drines, casats contra fadrins, nins contra
nines, diversos grups entre si), però tam-
poc faltaren les carreres de sacs, les ca-
rreres a me coll, la música i el ball des
"pajaritos". La festa va acabar amb la pro-
ci amaci Ó de guanyadors dels concurs de ca-
rrosses i l'adjudicació dels premis.



Com a balanci resum final podem dir que
la festa va resultar simpàtica i concorre-
guda. El temps no va esser tan bo com hagué-
ssim desitjat i va retreure bastantes per-
sones que s'estimaren més anar a dinar a
ca seva i ja no es quedaren a Castell itx.
Pel demés, I'organització va esser correc-
ta si tenim en compte que es va haver d'im-
provitzar. Perquè a darrera hora va fallar
la Comissió de festes de Castellitx i l'A-
juntament se'n va naver d'encarregar. Es
una llàstima que l'any passat es perdés el
certamen literari que, amb els seus defec-
tes, era una base que es podia millorar i
havia aconseguit un nivell envejable. En-
guany, com dèiem, la Comissió que des de fa
uns quinze anys es feia càrrec de les fes-
tes no va fer programes ni va convocar el
concurs de carrosses i l'Ajuntament se'n va
fer responsable.

Esperam i desitjam que l'experiència d'
enguany servesqui per superar deficiències
i fer una festa ben popular, avançant pel
camí que li és natural i tradicional.



Durant aquest any, tan poc plover, s'ha
mantengut sempre damunt fulla el tema de
les rogatives; a vegades mig en broma, mig
en sèrio. També els diaris ajudaren a que
seguís viva la qüestió amb la mescla que
feren de notícies de rogativesa distints
indrets de la península amb uns quants es-
crits criticant les rogatives. Qualque pic
amb un llenguatge que passava la barrera de
la ironia... Hi ha hagut de tot. Com és na-
tural, també preguntes: "¿Hem de fer roga-
tives per demanar aigua o mos n'hem de riu-
re de les rogatives?"

Avui voldria explicar una mica la meva
resposta, que sempre ha estat la mateixa:
de rogatives ni en faig ni me'n ric.

No en faig. Si fer-ne vol suposar man-
tenir i fomentar una imatge falsa d'un déu
Tapa-Forats. Encara pitjor si demostra no
haver escoltat, no haver entès, o no voler
entendre el manament de Déu que ja trobam al
relat de la Creació: "Creixeu,multiplicau-
vos i DOMINAU la TERRA". Encara molt més
pitjor si demanar aigua vol esser una ma-
nera -per molt amagada que estigui al fons
del subsconcient- però a la fi una manera
de justificar la peresa.

Sí, ja sé que en el cas dels qui em fe-
ren la pregunta no era qüestió de peresa.
Perquè no eren científics que haguessin
descuidat la tasca de fer avançar la crea-
ció per aquest redol concret de dominar la
meteorologia i posar-la al servei de 1 ' a-
gricultura. Eren més bé víctimes,perquè e—
ren pagesos que sofrien la manca d'aigua.

Però aquests pagesos podien entendre bé,
i de fet entenien molt bé,que determinades
maneres de demanar a Déu que faci ploure,
resulten fer el joc a un sistema que mentre
destina dobblers i dedica els millors cer-
vells a trobar maneres noves de fer ploure
metralla, o de dominar els sistemes de co-
municacions de masses que els assegurin el
control ideològic, mentrestant, deixen, i
fins i tot fomenten, que els pagesos con-
tinuin sense més alternatives que treure en
processó el Sant Cristo gros.

- mq*TliGs-i
Fer rogativas així, no; de cap manera.

D'un ídol de fusta o de pedra se'n poden
riure. Del nostre Déu, Pare bo de tots els
homes i dones creats a imatge i semblança
seva, ni mos ne podem riure, ni consentir
que se'n riguin; molt manco que el vulguin
emprar per tapar mangarrufes.

Però deia que de les roga t í ve s tampoc
me'n ric. Més encara, en faria,amb la con-
dició que fossin rogatives de veres. Que no
fossin un negoci d'assegurances, -pagarem
una prima i tendrem aigua assegurada- *una
prima que no pagarem amb dobblers, sinó en
processons, penitències,... Molt manco que
fossin per oblidar-nos que Déu ha entregat
la historia als homes,l'ha posada en mans
dels homes; sinó per parlar amb Déu d'a-
questa historia que, entre tots, tenim la
tasca, apassionant, de fer caminar.

Jo en faria de rogatives perquè plogui,
i perquè es trobin remeis per curar el càn-
cer, i la diabetis. Perquè crec que és bo
i ben bo,i perquè crec que és encoratjador
parlar-ne amb Déu de totes aquestes reali-
tats. Fer-nos conscients de la presència de
Déu dins la vida, dins aquesta vida nostra
de cada dia, dins aquestes realitats que
marquen el nostre viure. Una presència que
empeny cap a posar l'esforç en fomentar el
compartir i no fer-mos la competència; en
viure l'alegria del repartir per expolsar-
mos l'angoixa creixent que mos produeix la
febre de l'acaramullar. Jo en faria de ro-
gatives, perquè fer rogatives és parlar amb
Déu, el nostre Pare Déu, de tot això, i de
les conseqüències de tot això, que poden
ésser el no ploure, i el càncer, i la dia-
betis, i

I treuria en processó el Sant Cristo
gros. Si bé això donaria a les rogatives un
caire reivindicatiu. La imatge de Jesús de
Nazaret, del Crucificat, davant, cridant
sense paraules que tots hem de complir el
manament de dominar la Creació. De dominar
les coses per posar-les al servei de totes
les persones de tots els pobles.

Miquel Mulet Coll



'hon dit q u « diuen
N'hi hagué un que contava s 'altre dia a

damunt Sa Plaça que per cobrar el lloguer
d'una caseta a foravila no importa tenir-ne
cap. Aquest deia que ell en té una, de ca-
seta, i que un parell la mostraren a un ex-
tern que anava darrera això; li digueren
que en aquell moment no tenien sa clau,pe-
rò li explicaren com era per dedins, i li
demanaren tres mesos per adelantat.Es"llo-
gater" no va dur dobbés a damunt,i per això
no va pagar es tres mil duros que li volien
cobrar per tres mesos, desprès va anar a
veure el vertader propietari, i es va des-
cobrir es "pastel".

A la Pau a la fi hi hagué festa damunt
s'era, i una festeta ben animada, pes dia
que feia. Ses estirades de corda varen és-
ser bastant concorregudes,amb participació
dels nostres dirigents (d'alguns,al mancol
Un que va veure que guanyaven tant es ca-
sats com ses casades, va comentar: "ja se
veu que estan avesats a estirar, sobre tot
a "estirar" es jornal perquè arribi a fi de
mes".

Menos mal que sa setmana passat Pasco ja
no és corema, perquè n 'hi hagué que tengue-
ren sopar cada dia, de dilluns a dissabte,
sense cap dia buit. Però és que, com deia
un, s 'Ajuntament fomenta aquesta febre:dó-
na pollastres an es al·lots de ses carro-
sses... ¿Què han de fer més que menjar-los-
se?. Allots de sis o set anys que ja comen-
sen a sopar a fora casa,¿què faran en ésser
més grans? I llavors l'Obra, per acabar-ho
de fotre, organitza un concurs,i no diríeu
mai de què; podríeu pensar en un concurs de
poesia, redacció, fotografia, pintura, ...
tot coses pròpies d'ur,a entitat aixi; idò
no, organitzar un concurs "gastronòmic-cu-
linari", o sigui, un SOPAR. Això ja és ma-
ssa.

ES SAIG és una revista dins sa Premsa
Forana que rep molts d'elogis: bons arti-
cles, bona impressió, està ben distribuïda
molt clara, amb una paraula, és una bona
revista tenint en compte els mitjans amb
que conta (aquest troç no el censuraran).

Però resulta que aquest sord ha sentit
comentaris de gent del poble i,sobretot,de
fora poble que llegeix sa revista,que pen-

sen que Algaida és un "sopar" molts de ves-
pres, sembla que tothom surti a sopar cada
dia. Un va arribar a dir que,ara que teniem
un metge jove, n'Alexandre, li hauríem de
dir que fes un curset d'especialització en
malaties conseqüència de menjar massa, que
aqui tendra molta feina.

J ara va de coloms. Per Pina, lio; aMon-
tuïri,més lio; a Algaida n'hem sentit un de
sa Colombòfila que deia que els coloms des
campanar feien molta nosa, que s 'hauria de
solucionar, i quan li demanaren què faria
ell, va contestar "tomar es campanar!". I
amb tot això per mig, hem sentit parlar d'
un parell de sopars de coloms (com a "me-
nú"). Menos mal que es que anaren a un co-
lomer per Montuîri, per sopar-ne, varen
perdre sa documentació dins es colomer,per-
què si no, crec que haurien vengut a Algai-
da, a veure si trobaven ses plomes dels
seus coloms.

¿No creis que ja està bé de parlar de
menjar? N'hi hagué un que un diumenge de-
mati, quan va veure pertir els del Poc a
Poc, va comentar que allò era "guapo",veu-
re aquella gent, ja un poc "granada", que
fa deport, vida sana, aire lliure, Però
un de devora li contestà que allò era com
es negoci de Modo Coloma, perquè no hi ha
cap sortida d'aquestes que no acabi a un
lloc a on es pugui berenar bé.

Un mos va contar que havia dui t una bo-
tella d'aigua de sa seva cisterna a analit-
zar, a Ciutat, i li demanaren si l 'havia
agafada d'es "sumidero" o de dins un safa-
reig, perquè allò era "merda". Aquest no s'
ha extranyat gens d'aquesta epidèmia de
diarrea que hi ha hagut,i ha, per Algaida.

Un sord
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Transcrivim les planes dedicades a Algaida d'un "Anuario Balear"
publicat l'any 1928.
Com veureu, conté la relació alfabètica de tots els comerços,
indústries i professions que hi havia llavors a Algaida,fina i Randa.
Pensam que pot ésser interessant i curiós,
sobretot per aquelles persones d'edat que mês o manco
han viscut aquell temps.

A L G A I D A
Villa con Ayuntamiento de 3918 habitantes, perteneciente al partido judicia l

de Palma. Celebra fiestas el 24 y 25 de Julio.
Se halla situada sobre la linea férrea Palma-Felanitx. El correo está a cargo

de un Cartero quien recibe y entrega la correspondencia al Ambulante Palma-Felanitx
en sus dos expediciones.

Produce almendra, olivo, vino y hortalizas. Posee buenos pastos y cria 'gana-
do de cerda y lanar.

Su término municipal comprende las siguientes entidades de población: Ca's
Blanch, Molt de's Sant de Lluny, Nuestra Señora de Cura, Pina, Randa y Sant Honorat.

Alcalde
D. Agustín Trobat Company.

Secretario Ayuntamiento
D. Fernando Moscardo Canals.

Juez Municipal.—D. Miguel Bala-
guer Palou.

Fiscal. — D. Juan Crespi Amengual.
Secretario Juzgado. — D. Juan Munar
Ferretjans.

Cura Párroco.—Rdo. D. Bernardo
Oliver Deyá.

Guardia Civil (Comte, del Puesto).
—Cabo D. Andrés Vidal.

Abacerías
Amengual Ballester (Mateo), Palomar, 1
Blascos Ramón (Jer.1"»), Tanqueta, 59.
Capellà Capellà (Juan), Plaza, 18.
Capellà Pujol (Lorenzo), Sitjar, 19.
Cerdà Ramis (Juan), Palomar, 60.
Pou Miralles (P. Nolasco), Unión, 2 y 4.
Ramón Aloy (José), Palma 1.

Aceite
(Comerciante* en)

Oliver Pocoví (Antonio), Roca.

Automóviles
(de transporte)

Montblanch Sastre (Pedro Ant.°), Tan-
queta, 23.

Munar Rafal (Gabriel), Roca, 2.
Vanrell Trobat (Juan), Rey, 8.

Bandas de Música
(Directores)

Mulet Mulet (Gabriel).
Munar Ferretjans (Juan).

Barberías
Garcías Mulet (Juan), Plaza, 8.
Janer Oliver (Joaquín), Victoria, 7.
Jaume Sastre (Juan), Obispo, 2.
Noguera Sastre (Bart.mé), Mediodía, 14.
Pericas Mir (Mateo), Plaza, 13.
Pou Capellà (Juan), Plaza, 12.
Sastre Pericas (Nadal), Plaza, 13.

Bicicletas
(Talleres ile)

Gelabert (Miguel), Esperanza, 2.
i Juan Puigserver (Onofre), Unión, 9.

Cafés
Bibiloni Pou (Miguel), Plaza, 1.

i Janer Coll (Margarita), Plaza, 11.
Janer Juan (Miguel), Obispo, 7.

] Jaume Sastre (Juan), Obispo, 2.
i Mulet Mulet (Salvador), Plaza, 7.
i Pou Capellà (Juan), Plaza, 12.

Trobat Mulet (Antonio), Plaza, 2.
: Trobat Oliver (Antonio), Cuartel i.°, 1.

Carnicerías
. Gómez Sastre (Antonio), San Juan, 11.

Janer Coll (Antonio), Mayor.
Janer Coll (Pedro), Victoria. 6.
Janer Rafal (Miguel), Iglesia, 3.
Roig Seguí (Bartolomé), Rey. U.

Carpinterías
Bibiloni Pou (Juan), Roca, 62.
Comila Puigserver (Jaime), Iglesia, 14.
Comila Rubí (Antonio), Mczquida, 1.
Juan Oliver (Miguel), Unión, 7.
Oliver Ribas (Pedro), Roca, 12.
Pou Capellà (Pedro Ant.°), Palma, 39.
Ramis Maura (Juan), Ribera, 10.
Sastre Trobat (Miguel), Mayor, 16.



Colegios particulares
Balaguer (Miguel).
Monjas Agustinas.

Comestibles
(Tiendas <!«*,

Cantallops Torrens (Miguel), Mezqui-
da, 2.

Capellà Sastre (Antonio), Amargura, 18
Llompart Oliver (Juan), Plaza, 16.
Sureda Oliver (Miguelj. Plaza Mayor.

.Comunidades religiosas
Monjas de San Agustín.

Ebanisterías
Sastre Trobat (Miguel), Mayor 16.

Energía eléctrica
Oliver Ribas (Pedro), Roca, 12.

Escuelas Nacionales
Caballero (Celestina).
Pons Bennassar (Pedro).

Farmacias
Ramón Martorell (Pedro), Roca, 28.

Fruta
(Especuladores en)

Fullana Llull (Antonio), Victoria. 3.
Garau Pujol (Francisca), Sitjar, 19.

Guarnicioneros
Martorell Janer (Juan), Plaza, 5.

Harinas
(Comerciantes en)

Capellà Arnau (Cristobal), Plaza, 3.
Oliver Llompart (Antonio), Mayor, 30.
Trobat Company (Agustín), Iglesia, 1.

Herrerías
Bauza Juan (Juan), Unión, 29 Dd.°
Ferragut Sanz (Nicolás), Unión 5.
Gelabert Gari (Andrés), Ribera, 5.
Juan Amengua! (Jaime), Iglesia, 20.
Oliver Vieh (Juan), Roca, 19.

Hojalaterías
Ferragut Sanz (Nicolás), Unión, 5 Dd.°

Médicos
Verger Ferriol (Guillermo).

Mercerías
Ballester Ribas (Mateo), Obispo, 8.
Oliver Vieh (Miguel), San Juan, 5.

Notario
Ciar Salva (José), Roca, 14.

Panaderías
Fullana Pou (Margarita), Amargura, 20.

! Fullana Pou (Margarita), Palomar.
Mulet Tomás (Miguel), San Juan . 2.

i Oliver Ribas (Pedro), Roca, 12.
Oliver Sastre (Pedro J.), Tanqueta. 16.

' Pujol Mulet (Francisco), Iglesia. 17.
Tomás Suau (Miguel), Obispo, 1.
Tobrnt Serra (Francisco), Palomar.

Pieles
(Especuladores en)

i Verd Verd (Mateo), Roca, 9.

Tabernas
¡ Bibiloni Pou (Miguel), Pla/.a, 1.
| Janer Coll (Margarita), Plaza, 11.

Janer Juan (Miguel), Obispo, 7.
Jaume Sastre (Juan), Obispo, 2.
Mulet Mulet (Salvador), Plaza 7.
Pou Capellà (J"an). Plaza, 12.
Sastre Pou (Rafael), Cuartel 4.°, 56.
Trobat Mulet (Amonio), Plaza, 2.
Trobat Oliver (Antonio), Cuartel 1.°, 1.

Tejidos
(Cumercios de)

Ballester Ribas (Mateo), Obispo, 8.
Pou Ripoll (José), Plaza, 9.

Veterinario
Contesti Amengual (Damián), Roca.

Volatería
(Especuladores en)

Fullana Llull (Antonio), Victoria, 3.
Gelabert Jaume (Juan), Palomar.
Llull Mudoy (Pedro), Palomar.

Zapaterías
Capellà Gari (Lorenzo), Esperanza, 4.
Capellà Gari (Pedro), Mayor, 25.
Manila Bibiloni (Guill.mo), Amargura, 8
Roca Vaquer (Mariano), Mayor, 2.
Sastre Llompart (Nadal), Sitjar, 5.
Trobat Oliver (Juan), Roca.

A G R E G A D O S
CURA (Nuestra Señora de) •

Monasterio y Oratorio situado a Sooo
metros de Algaida y a unos 300 metros
sobre el nivel del mar. Residencia de *
Franciscanos.

•

» •

*• %
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PINA
Lugar situado a unos 5000 metros de

Algaida, con una población de 6-25 habi-
tantes. Servicio diario y fijo de correo y
pasajeros a cargo de la exclusiva Palma-
Lloret ,de Vista Alegre. Salidas de Fina a
las 7 y de Palma a las i-4'jo-

Alcalde Pedáneo. — D. Gabriel Bi-
biloni.

Concejal.—D. Antonio Nadal.
Cura Párroco. — Rdo. D. Sebastián

LJiteras.
Cartero. — D. Bartolomé Mut.

Abacerías
Cantallops Calmés (Miguel).
Munar (Juan).

Automóviles
(Servicio de)

De Palma a Lloret de Vista Alegre.—
D. Bartolomé Amengua!.

Barberías
Jaume Coll (Felipe).
Saloni Oliver (Juan).
Vidal Jaume (Antonio).

Carpinterías
Mut Munar (Melchor).
Sastre Ramis (Bernardo).

Comestibles
i l i ' - i n U í dei

Sureda Oliver (Miguel).

Comunidades religiosas
.Hijas de la Misericordia.
Terciarias Franciscanas.
Noviciado de Terciarias Franciscanas.

Electricidad
l Fabril a)

Noguera (Honorato).

Escuelas Nacionales
Ferrer Pocoví (Andrés).
Obrador Bosch (Juana María).

Estanco
Andreu Servera (Juan).

Harinas
(Molinoi de)

Noguera (Honorato).

Herrerías
Mut Munar (Sebastián.)

Iglesias y capillas
! Iglesia Parroquial de San Cosme y San

Damián.
¡ Capilla del Noviciados de Terciarias

Franciscanas.

Tabernas
Andreu Servera (Juan).
Jaume Coll (Felipe).

Tejas
H o n n i de)

Amorós Munar (Antonio).

RANDA
Lugar de 164 habitantes a 5 kms. de

Algaida. Tiene una buena situación de
altura, abundante manantial de agua, pro-
duciendo frutas, verduras y cereales ex-
plotándose en la montaña unas canteras
de piedra refractaria.

Rector Ecónomo. — Rdo. D. Bernardo
Trobat Ferretjans.

Cartero.—D. Guillermo Sastre.

Abacerías
Sastre (Guillermo).

Autos
f ¡Alquiler de)

Sócias Verdera (Gabriel).

Cafés
Socías Calafat (Damián).

Canteros
(Mueatrov)

Bautista (Juan).
Hijos de Juan Sastre.
Socías (Gabriel).

Comunidades religiosas
Hermanas Agustinas.

Escuelas Nacionales
Comila Coll (María del Pilar).
López Pérez (Otilio).

Estanco
Sastre (Guillermo).

Iglesias
La Parroquial de Nuestra Señora de

la Concepción.

SANT HONORAT
Monasterio y Oratorio situado a 701x1

metros de Alfaida. Noviciado de la Con-
gregación Diocesana de lus S.S. C.C.

»vjf^rd&l+f.
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A Algaida hi ha dos problemes sanitaris molt greus per resoldre. Un és la
recollida de fems i l'altre és la canalitzatciô d'aigües netes i brutes. El pri- _
mer és relativament bo de solucionar, el segon és més problemàtic. **

Fa prop de dos anys que l'Ajuntament ja anunciava la imminent posada en fun-
cionament del servei de recollida de fems, però encara avui no hem vist cap
resultat positiu.

Pareix ésser que l'Ajuntament tenia tots els papers arreglats, l'estudi del
poble fet i inclus les tarifes previstes, quan el Consell Insular va agafar la
iniciativa de crear una mancomuni tat de pobles, perquè així els costos fossin
més econòmics. Algaida s'hi va adherir. Les promeses eren que dins pocs mesos
ja començaria a funcionar aquest servei. Ha passat més d'un any i mig i encara
no se sap quan començarà. Quasi tots els Ajuntaments que formen la mancomunitat
ja tenien el servei de recollida i aquest ha estat un dels motius de la lenti-
tud amb que es resol el problema. Lo cert és que de cada dia el nostre terme
es veu més ple de fems escampat pels camins i això, a part de ser perillós com
a focus d'infecció, també és un "criadero" de rates i mosques.

Es urgent que aquest estiu tenguem recollida de f ems i que tots els camins
estiguin ben nets de brutor, tant si la mancomunitat funciona com si no.

El tema de les aigües brutes i netes, com ha he dit abans, és més problemà-
tic. Saoem que l'Ajuntament ha encarregat l'estudi al Consell. La instal·lació de
tota la xarxa a Algaida, Pina i Randa, costaria uns dos-cents milions de pesse-
tes. Davant això no seria d'estranyar que el poble reaccionas en contra a l'ho-
ra de pagar les contribucions especials perquè, fent un càlcul aproximat, s 1

hauria de pagar unes 15.000 pts. per metre lineal -de façana.
Com veis el problema és greu i com sempre no pensarem en posar-hi remei, fins

que no passi una desgràcia. Es urgent que es faci ara amteix 1 â 4oâiLit*âQiè de
les aigües netes i brutes perquè aquestes es filtren dins les nostres cister-
nes i aviat tot quedarà contaminat. Si això arriba a passar, pensau en les
conseqüències: infeccions, diarrees, tifus, epidèmies,... Ara ja sofrim aquest
proDlema, hi na molta gent a Algaida que ha tingut indisposicions com a conse-
qüència, segons pareix, de l'aigua. No és el mateix, perquè sembla que l'aigua
contaminada ho era degut a les primeres pluges, però és un exemple, en petit,
del que pot passar si no posam remei a la canalització d'aigües i a la recolli-
da de fems. La brutor s'acumula dins els nostres femers,!'aigua bruta ompl les,
fosses sèptiques* inclus a moltes cases s'utilitzen els pous antics com a cla-
veguera i tot es filtra afectant als pous subministradors.

Perquè vegeu que tot això és una realitat i no un simple sensacionalisme-vos
posaré un exemple: un individu d'Algaida va dur aigua a analitzar a Ciutat i -',,.-
^quan va anar a cercar els resultats li varen dir.: "¿Senyor, vostè que ens ha
'duit, aigua de la cisterna o de la fossa sèptica?"

*£? - ̂
" 1 , * f~^^vQ ^^eB^E* -r^ Andreu Majoral ^^^&
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REUNIÓ INFORMATIVA.-
El passat disabte día 17 d Abril es va celebrar a ça ses

monges una reunió informativa; hi varen assistir unes 20 persones, molt poques per
cert. El regidor Toni Oliver va exposar una sèrie de temes, sobre els quals després
varen fer preguntes els assistents. Els temes exposats foren els següents:

PRESSUPOST: procés seguit per sa seva concessió i detall de ses p a r t i d e s que el
componen, que ja hem exposat anteriorment aquí.

CAMP DE FUTBOL: situació actual de ses gestions.
OBRES DE SA FONT: només pendents de que s'arquitecte municipal realitzi el pro-

jecte.

CEMENTERI: donant per acabat el plac de presentació de reclamacions dels a n t i c s
propietaris, els trasts que quedin lliures es posaran a sa venta.

ASSUMPTE DES COLOMS: gestions que s'han fet amb ses autoritats.
DISCOS DE CIRCULACIÓ: pròxima colocació de 8 discos de limitació de velocitat i de

4 o 5 de stop a ses entrades i sortides des poble.
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS: tots els assistents reconegueren sa necessitat de crear-la

ràpidament. Es va acordar celebrar una reunió per redactar es borrador dels estatuts
dia 1 de Maig, dissabte. Es fa una crida a tots els interessats perquè collaborin a
sa seva elaboració

SETMANA SANTA.-
Es varen celebrar ses festes religioses de Setmana Santa. Ses

funcions a l'església varen ésser bastant concorregudes i sa setmana va acabar amb sa
processó de "S'Encontrada" i seguidament una Missa de gran solemnitat,tal com exigeig
el dia de Pasco. Se pot dir que hi va assistir tot es poble.

Durant ses darreres setmanes des mes d'abril s'han fet an es convent de ses monjes
Franciscanes de Pina uns exercicis o cursets, amb participació de monj.es franciscanes
vengudes de fora Mallorca.

CAVALLS.-
Al suplement del diari El Dia de diumenge dia 18 d'abril a un reportatge

de carreres de cavalls al trot sortia sa relació de guanyadors del Gran Premi; a sa
llista hi figurava "Na Pinera" que, com sabeu, va ésser guanyadora l'any 1971 mena-
da pel seu propietari Joan Oliver.

C O M E N T A R I
El present comentari mos va ésser suggerit per uns pineros que varen ésser testi-

monis d'un d'aquests fets que explicam.
Mos referim a petits robos comesos per certs ciutadans o per qualcun que descen-

deix de Pina i que vénen aquí a passar es caps de setmana. Aquests "descuideros" pa-
reix ésser que no donen massa importància al fet d'omplir ses seves senalletes amb lo
que hi ha pes camp, segons sa temporada, com són en aquests moments carxofes, cols,
pèsols, així com feixos de llenya o tions tallats i en carreguenescc-txoperfer foc;
més envant peguen a tota classe de fruita que hi ha a foravila o hortalisses; i si I'
amo els hi troba, no ho consideren un robo, sinó que diuen: "com que tanmateix se'n
pert, n'hem agafat un poc", i se'n van tan xalests. Perd ben alerta que s'hi acosti
ningú per sa seva caseta. Lo primer que fan quan compren un tros és tancar-lo de pa-
ret i "rejilla" perquè no hi entri ningú; però ells no tenen cap mania d'anar per
dins es camps sembrats que hi ha pels voltants amb s'excusa de cercar espàrecs o de
passetjar, i procuren no tornar amb ses mans buides.

Amb això no volem dir que tots es qui vénen a passar es cap de setmana a Pina si-
guin d'aquests, però si que n'hi ha qualcun com aquests que hem çintat. Són fets que
han estat presenciats repetides vegades per gent des poble. I no és lo mateix agafar
qualque cosa per menjar al moment, que omplir sa senalleta per tota sa setmana.

Xesc Oliver.
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J O C S E S C O L A R S

Vos oferim la classificació que els nos-
tres allots de les Escoles ocupen als di-
ferents esports i categories en el moment
que tancam ES S AIG.

S C A C S

Masculí INFANTIL "B" 4 equips.

J
lQ. ALGAIDA 3

G E P PG PP TOTAL
2 1 0 9,5 5,5 2,5

Masculí INFANTIL "A" 5 equips.
J

1 2. ALGAIDA 4

BENJAMÍ
J

IS. ALGAIDA 4

ALEVÎ

J
12. ALGAIDA 2

ALEVÏ
J

lQ. ALGAIDA 3

INFANTIL
J

22. ALGAIDA 3

INFANTIL
J

2 2. ALGAIDA 3

INFANTIL
22. ALGAIDA 2

BENJAMÍ

Q. ALGAIDA

BANJAMI

¡Q.ALGAIDA

G E P PG PP TOTAL
4 0 o 17,5 2,5 4

F UB T B E T

MASCULÍ 5 equips.
G E P GF GC P.
3 1 0 11 4 7.

FEMENÍ 2 equips.

G E P GF GC P.
2 0 0 17 0 4.

MASCULÍ 4 equips.
G E P GF GC P.
3 o o 10 o 4

"A" MASCULÍ
G E P GF GC P.
2 0 1 3 7 4 .

B À S Q U E T

"B" FEMENÍ 4 equips
G E P PF PC P.
2 0 1 35 20 4.

"A" FEMENÍ 3 equips
0 1 1 26 52 1.

B A L O N T I R

MASCULÍ 6 equips .

J G P Punts.
5 4 1 8

FEMENÍ 6 equips.

5 3 2 6

F U T B O L

S"equip de Primera Preferent ha anat de
mal en pitjor. Aquest mes no ha tret cap
resultat positiu i ocupa sa darrera plaça
de sa classificació; a falta d'un par ti t,
ja és irreversible sa pèrdua de categoria.
Aquests darrers partits, a més d'ésser do-
lents en quant a resultats, també ho han
estat per ses expulsions ja que n'Antic,en
Ramis i en Sastre han estat sancionats amb
20, 10 i 8 partits respectivament,! en Pep
Juan i en Miquel Rafael per 1 partit per a-
cunulació de tarjetes.

Hem sabut que dins aquest mes se farà
s'assemblea anual perdonar s'estat de
comptes i sa dimissió de sa directiva.

Es juvenils han descansat dos diumenges
per ses festes de Pasco; posteriorment ten-
gueren una sortida i perderen per 2-0 amb
l'Inquenses. Ocupen una plaça perillosa
dins sa classificació, pero si treuen bons
resultats es tres partits que falten per
jugar és possible que salvin sa categoria.

SC AC S

Es "Club d'escacs Algaida" organitza el
quart torneig d'Escacs "Sant Javme 82" que
conenlarà dia 17 de Maig. La inscripció
està oberta fins dia 14 de Maig. (Tomeu
Roig).

Joan Trobat



MISSA A LA PAU
Encara que sigui davall el porxo,conti-

nua celebrant-se, com cada any, la Missa a
Castellitx tots els diumenges d'aquest mes
de Maig, a les sis del capvespre.

A L P I R A
La Cooperativa Agrícola ALPIRA ha con-

vocat els seus socis a una Asemblea Gene-
ral Extraordinària que se celebrarà aquest
proper diumenge, dia 9, a les 12,30 en pri-
mera convocatòria i a las 13 en segona. El
lloc de l'Assemblea serà la caseta Sa Per-
la, a Sa Comuna, d'en Jordi Salem. Després
de l'Assemblea hi haurà dinar.

L'ordre del dia és el següent:
1.- Lectura i aprovació de l'acta anterior
2.- Renovació dels càrrecs de: President,

Tresorer, i
Vocal lQ.

La gent està animada i es preveu que 1'
assistència serà nombrosa.

T E A T R E

Aquestes festes de Pasco el grup teatral
"Terra Seca" va representar, amb molt d'è-
xit l'obra costumista situada a les darre-
ries del segle passat; "Un estudiant del
dia". Enne

C A M P A M E N T S

Aquest estiu els campaments pels allots
d'Algaida s'instal·laran a una platja de la
part d'Artà; durant les setmanes segona i
tercera del mes d'Agost.

Des de fa temps, en el Club d'esplai es
fa feina preparant els campaments. Ha arri-
bat l'hora per tant d'informar als pares.

Per això es convoca a tots els pares i
mares dels al·lots interessats pels campa-
ments a una reunió informativa per diven-
dres dia 21 de maig, a les nou i mitja del
vespre, al saló parroquial.

C O N C U R S G A S T R O N Ò M I C
A L ' O B R A C U L T U R A L

Simpàtic, gustós i saborós va resultar
el concurs de "plats" celebrat al local de
l'Obra Cultural el passat dia 20. Els par-
ticipants prepararen lo millor del seu re-
portori culinari: ensalades, llom amb ba-
con, carxofes an es forn, truites, "pizzes1,1

tartes, sospiros, gelat,... Hi havia una
vintena de concursants. Un jurat imparcial
-no havien preparat cap "plat"- va conce-
dir els següents premis: "gust exquisit" a
Nofre Rapinya; "més ben presentat" a Gustí
Borràs; "bona voluntat" a Michel Llompart.
Els premis eren llibres de cuina i un di-
pl·oma.

No faltaren els vins, les felicitacions
ni el repòrter gràfic (a la vista està). Va
agradar tant que hi ha intenció de repetir
la vetllada.
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ve de la darrera plana

Amb això vos tenim una bona tasca mar-
cada.

Ido encara n'hi una attica de començada.
Noltros, els jubilats, hem d'acudir espes-
ses vegades als Ambulatoris de la Seguretat
Social. Els algaidins perteneixem a la zo-
na de Ciutat. Anar als de Llucmajor mo s se-
ria més fàcil, sobretot pels anàlisis,quan
hi hem d'anar dejuns i a Ciutat en tenim
per tot el mati. Per ara no tenim resposta
perd continuem punyint.

Aquí ens aturam d'escriure,perquè només
disposam d'una plana i aquests quatre arri-
barien a omplir tot ES SAIG.

JLM&WÍ

Tota publicació amb pretencions sol con-
vocar qualque concurs. ES SAIG no pot pas-
sar d'aquest costum. Per això estam perfi-
lant les normes que han de regir el nostre
certamen, però com a primícia vos oferim
uns quants dels possibles temes de concurs.

1.- Investigacions històriques sobre es
pou d'es Campet.

2.- Biografia d'en Xineta.
3.- Relacions astronòmiques entre Sa No-

vella i Son Mi col a.
4.- Quin any s'inventaren es robiols?
5.- Influència dels espàrecs dins la ci-

vilització universal.
6.- Biografia del Sen Pirris.
7.- Quants d'ases -amb cartilla- hi ha-

via a Algaida ara fa deu o dotze anys?
8.- Quina grosseria ha de tenir es ven-

trei d'un batle?
Acceptam suggerències de més temes; una

vegada madurada la idea fixarem altres de-
talls com són premis, jurat, etc. Com a
primer premi tenim pensat una estirada de
'cabells a ferra pilla.

E C O S D U N A E X P O S I C I Ó
L'exposició del nostre amic i paisà a la

galeria Art-Fama, Josep Puigserver Janer,
ha estat un èxit complet tant de critica
com de venda de quadres. Els critics coin-
cideixen que mos trobam davant un cas de
tècnica molt personal per la temàtica, pel
cromatisme i per la creació de l'obra. En
Puigserver -seguim en les notes dels cri-
tics- no imita ni copia ningú, manifesta
una personalitat ben pròpia.

Hem sabut que l'any pròxim exposarà al
"Circulo de Bellas Artes" i també a Madrid

Desitjam al nostre amic molt d'èxit en
el comi artistic que s'ha marcat.



una xerradeta amb...

'flssccfacid D f /C/SUATS.
Sa Plaça és un poc l'eix de la vida del

poble. Uns dies i a unes hores són els jo-
ves que la se fan seva. A altres hores és
camp de jocs infantils. També hi ha un temps
en què el protagonisme de la Plaça perte-
neix als qui ja han acaramullat més anys,
i van a cercar-hi la fresca de l'estiu o el
soleeit de l'hivern.

Pels jubilats ara la Plaça té un comple-
ment: el club de la Rectoria. Tant pels
dies d'hivern sense sol, com per les hores
més caloroses de l'estiu, com per cada dia
empatar la xerrada i fer un "ramiro".

D'aquí va sortir una Associació de Pen-
sionistes i Jubilats d'Algaida. A la plana
de notícies del mes passat publicàvem els
noms dels qui conformen la primera Junta
Directiva.

Per aquest mes, i an aquesta darrera pla-
na -que precisament començàrem al número O
entrevistant a l'amo M i quel Sis (al Cel
sia)- hi duim l'Associació de Jubilats.

Ja són prop de les 9 del vespre, de dia
27 d'Abril, i fa una estona que s'ha comen-
çat a buidar el local. Enrevoltant una tau-
la queden: l'amo'n Jaume de Binicomprat,En
Toni Ramón,vocal, el tresorer Bernat Sitjar
i el President Bartomeu Munar. ES SAIG de-
mana i ells contesten -quasi sempre més d'
un al mateix temps- vessant il·lusió i en-
tusiasme pels quatre costats. Vet aquí un
resum de lo que mos han dit.

¿Per què una Associació?
Per ajudar-mos. Els jubilats som molts

í necessitem estar units, perquè ara ja hi
ha problemes que afrontar, -i de ?ada dia
n'hi haurà més.

Però abans,ni se'n parlava d ' A s s o c i a -
cions.

Ni se 'n podia parlar perquè no hi havia
jubilats. Començà a haver-hi pensionistes,
perd un pagès encara feia feina fins que es
ficava al llit per no aixecar-se 'n.

¿Quants sou els qui formau aquesta As-
sociació?

L 'Associació encara és molt tendre. Ara
som prop de seixanta, dels quals una quar-
ta part són dones.

¿Teniu qualque projecte immediat per a
tots els jubilats d'Algaida?

Si, d'un pla d'excursions tenim la pri-
mera amb l'organització enllestida. Apun-
ta, diuen tots a la una: dimarts dia 28 de
Maig, sortida de Sa Plaça a les 9 del mati
en autocar. Anirem cap a Manacor, Safari i
comarca d'Artà.

¿Endemés de les excursions?
La nostra curolla,avui per avui,és pas-

sar d'aquesta sata per entretenir-mos a un
menjador, al manco per dinar, com a prime-
ra passa.

Bé, però aquesta curolla,¿és com un som-
ni o és un projecte concret?

Ben concret. Tenim lloc per començar.
Mos deixen tota la part d'abaix de la Rec-
toria. Endemés d'aquesta sala;l'entrada,el
menj ador,la cuina,i...el j ardi. ¿Dobblers?
Per ara l'única inversió haurà d'esser per
l'equipament de cuina i menjador. Tenim de-
manat pressupost i llavors veurem com s '
hauran de donar les altres passes.

passa a la pg. 15.




