
nQ 20 Agost de 1982 preu: 50 pts.

a.J? J!
SíCÍ" L^

f* A A «* f~)
ÍÁ

w5e

fe^èjgax&ï&fatim í^p

LA CRONICA ESPORTIVA

QUE EL NOSTRE COL.LABORA-

DOR JOAN TROBAT PUBLICA-

VA AL NUMERO DEL MES PAS-

SAT SOÜRE EL FUTUR DEL

C. D-» ALGAIDA NO PODIA

ESSER MES PESSIMISTA. HI

HAVIA MOTIUS SUFICIENTS PER PENSAR EN LA DESAPARICIÓ

DEL CLUB. SORTOSAMENT, UN GRUP D'AFICIONATS ES DECI-

DIREN PER LA CONTINUÏTAT D'UN ESPORT QUE VA RESSOR-

GIR A ALGAIDA FA DEU ANYS I TENDREM FUTBOL EN LES CA-

TEGORIES DE PRIMERA REGIONAL, JUVENILS I INFANTILS.

PERÒ TOTS ELS DETALLS ELS TROBAREU A LA PAGINA

ESPORTIVA. AQUÍ NOMÉS VOLEM PRESENTAR-VOS ELS JUGA-

DORS QUE ACTUAREN EL DIA DE SANT JAUME I FELICITAR-

LOS DE LA INICIATIVA D'AQUESTS AFICIONATS.

SORT A TOTS, JUGADORS, ENTRENADOR, DIRECTIVA I

AFICIONATS, I QUE LA CAMPANYA D'ENGUANY SIGUI UN

ÈXIT.



E EDITORIAL
Un dels problemes més preocupants amb el qual ens

hem d'enfrontar és el de la penúria d'aigua que pa-
tim. A tots els nivells s'ha donat el crit d'alarma
per la manca d'aquest bé comú indispensable per a la
vida. Autoritats i medis de comunicació han posat de
relleu el descens alarmant de les nostres reserves
aquíferes. A diversos llocs s'han hagutde prendre mi-
des preventives per obligar als consumidors a estal-
viar tota l'aigua que es pugui.

Com moltes vegades, aquest és en bona part un pro-
blema de solidaritat: si no podem resoldre el proble-
ma, tots podem contribuir a que no s'accentui més amb
la rapidesa en que ho està fent. Quanta d'aigua que
es tuda irreflexivament! Es evident que la vida moder-
na ha duit de forma inevitable a un ús d'aigua molt
superior al que es feia fins fa poc. Però també és
evident que s'imposa una autodisciplina i un autocon-
trol en aquest punt.

Hi ha indrets on disfruten d'abundància d'aigua.
Però no és aquest el cas d'Algaida. Tota l'aigua que
es consumeix -llevat dels que recoeixen la de pluja
per beure- surt del nostre subsòl que, si bé ha demos-
trat tenir més reserves del que semblava, no és ines-
gotable. De fet, cada vegada s'ha d'aprofundir més
per trobar-la. L'altura d'Algaida sobre el nivell del
mar és de 219 metres (comptats de damunt el campa-
nar) i la profunditat de certs pous que s'han perfo-
rat darrerarment comença a ésser perillosa.

Es consumeix molta d'aigua. Ja no es tracta només
d'abastir les cases del poble: són incontables els xa-
lets que també la necessiten i tothom que ha pogut
s'ha fet el seu hortet i ha sembrat arbres fruitals.
Tot això ha fet que es creassin unes xerxes de dis-
tribució molt extenses i que els camions-cisterna
treballin a ple rendiment. I quan coincideix amb un
estiu tan rigorós com el que estam suportant el con-
sum es fa desmesurat.

Es molt lògic que tothom vulgui aigua corrent i és
un desig i una necessitat que s'ha d'omplir. Però d'
això al consum alegre i inconscient que es fa hi
ha un bon tros. Les prediccions unànimes són d'un
agreujament progressiu i ràpid del problema. Podem es-
perar que uns anys de plujes més abundoses puguin
pal·liar les dificultats, però res més. Es.com dèiem,
qüestió de disciplina i solidaritat per part de tots.

Els problemes de l'aigua dins Algaida són molts i
greus. Evidentment no era la nostra intenció trac-
tar-los tots ni en que fos damunt damunt. Més que res
voldríem contribuir a una mentalització de tots els
algaidins davant la situació actual i la que es pre-
veu que viurem dins poc temps.

Potser aquestes retxes semblin excesivament alar-
mants; no ho pensam així i voldríem equivocar-nos.
La impressió és que anam cap a una situació irrever-
sible. I Déu mos guard d'un "ja està fet".
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S'Qjfyintament ® ' Qj/fyaicla I N FO R MA

ABASTIMENT D'AIGUA

La qüestió més greu i que més preocupacions ha ocasionat a l'Ajuntament a-
quest mes de juliol ha estat el de l'abastiment d'aigua a la població. Si bé els a-
cords presos per una comissió de l'Ajuntament i la propietat del pou subministrador
ja es varen notificar a través dels tablons d'anuncis, aprofitam per recordar-los.

Divisió en sectors: L'aigua es distribuirà a la xerxa de subministre de les 7
del matí a les 7 de l'horabaixa de la següent manera:

Sector Palma: dilluns i divendres
Sector Campet i Sol: dimecres i diumenges
Camions i Ses Maioles: dimarts, dijous i dissabtes

Revisió de tarifes: Es va acordar una actualització de les tarifes que s'establi-
ren així:

Preu de les primeres 50 tonelades d'aigua cada dos mesos: 30 pts/tonelada.
Preu de les tonelades que passin de 50 (dos mesos): 45 pts/tonelada.

La puja del preu de l'aigua està justificada d'acord amb un estudi econòmic pre-
sentat per la propietat i un que ha fet l'Ajuntament. No transcrivim aquests estu-
dis, però és que tots sabem els augments que s'han produit en el preu de l'electri-
citat i dels jornals.

El recàrrec que s'estableix a partir de les 50 tonelades tendeix a evitar que es
malgasti l'aigua i que tots procurem economitzar-la al màxim. Per altra part, és
una mida que es troba a la majoria d'Ajuntaments que proporcionen aquest servei.

Reducció del pas dels comptadors; Un dels motius pel qual l'aigua no arriba a
a tots els comptadors, especialment als que estan més lluny del pou subministrador,
és l'existència d'uns comptadors amb unes tuberies massa amples que absorbeixen una
excessiva quantitat d'aigua i que impedeixen que arribi a tothom. Per això s'han es-
trangulat tots els comptadors a un pas de 13 mm. per distribuir millos l'aigua.

Revisió del contracte amb el subministrador: S'ha iniciat un estudi per revisar
les clàusules del plec de condicions que actualment està en vigor. Els termes del
nou contracte -si es du a terme- seran comunicats oportunament.

L'Ajuntament confia que aquestes mides que s'han pres siguin efectives i
fa una crida al civisme de tots els algaidins demanant-los que facin un ús correcte
i moderat de l'aigua que de cada vegada és més escassa.

BAIXA DEL SECRETARI
El secretari de l'Ajuntament D. Jeroni Mas Rigo va sol·licitar el trasllat a l'A-

juntament de Consell que li va ser concedit i va sortir publicat al B.O.E. del pas-
sat dia 14 de juliol. Per aquesta causa és baixa al nostre Ajuntament des del pas-
sat dia 28.
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Collat a fiquei tWét
Intentàvem suara recordar com va néixer ES SAIG. Aviat farà dos anys que

tenguérem les primeres converses i reunions per estudiar les possibilitats de

dur endavant una tasca com la que ens havíem proposat. Hi havia molts de detalls

per discutir. Passàvem de l'eufòria i l'optimisme general al desànim i al desco-

ratjament gairebé unànim. Han passat bastants de mesos i moltes de circumstàn-

cies les veim entelades per la boira del temps transcorregut. Però en el record

un poc confús i borrós d'aquells afanys se'ns presenta sempre en Miquel Mulet

amb les seves paraules encoratjadores contagiant-nos de la seva convicció en l'è-

xit de l'empresa,

ES SAIG va néixer en bona part gràcies a en Miquel. I, des de les primeres

passes que va donar, la feina que hi ha fet ha estat molta en quantitat i en qua-

litat: ell ha mecanografiat totes i cada una de les pàgines de la revista (lle-

vat d'aquesta que hem hagut d'escriure d'amagat), s'ha encarregat de la plana de

l'església, ha ajudat a la redacció del noticiari, ha coordinat els diferents

col·laboradors, ens ha assessorat en l'elecció de temes i fotografies, s'ha

ocupat de la distribució. Potser no hagueu posat molt d'esment en les millores

tipogràfiques que ES SAIG ha anat introduint, en la varietat de formes que pre-

senta i en la feina que això suposa, feina que en Miquel ha fet amb tota il.lu-

sió. En una paraula, aquesta família que batiàrem com ES SAIG s'ha beneficiat de

la seva col·laboració gairebé a tots els nivells.

Però en Miquel és per damunt tot un capellà, enamorat del seu ministeri i

convinçut de la delicada i difícil missió que representa. I ara, seguint unes

normes amb les quals no acabam d'estar d'acord, en Miquel ens deixa. Aquest serà

el darrer número en què complirà la seva tasca. Això suposa que ens hem de plan-

tejar una reestructuració de les feines de la revista. Sabem que no serà fàcil

cubrir els buits que deixa en Miquel, però també sabem que la millor prova d'a-

mistat que li podem oferir és la de seguir endavant amb una feina que tanta

d'il.lusió li va fer des d'un principi i tan intensament ha viscut. Aquest serà

un estímul més que ens obligui a acudir cada mes a la cita que tenim amb els

nostres lectors.

Que aquestes retxes siguin, Miquel, la senzilla manifestació d'agraiment

d'un grup d'amics.

ES SAIG



m'han dit q««
Aquest mes de Juliol ha estat un mes

de molta d'aigua: ja m'enteneu, que s'ha
parlat molt d'aigua. L'endemà d' haver
trobat sa solució s'Ajuntament (dividir
es poble en sectors i pujar bastant es
preu), devers les 9 des matí un que ana-
va pes carrer de Palma va trobar un
grup de 8 o 10 dones que anaven un poc
alsurades, i en sentí una que deia: "Hi
hem d'entrar totes, i si mos tanquen,
que mos tanquin a totes". Es batle,
que era a s'Ajuntament, mos digueren que
va perdre ses rialles.

Per s'Ajuntament se queixen de que sa
gent no va a pagar els seus imposts mu-
nicipals, i és que no mos arribam a creu-
re que, si no pagam, mos obliguin a pa-
gar amb un recàrrec. Es lo que deia un:
"S'intenció de posar-mos un recàrrec hi
és, però qui serà que el farà complir?"
Com no s'hi posin tots es conce jais, i
es batle davant.

Ses faroles noves ja funcionen. Un
deia que, si haguessin guanyat els al-
tres, haurien esperat a inaugurar-les
per Sant Jaume i haurien fet venir qual-
que peix gros, però se veu que els inde-
pendents no empleen a la gent que fa
planta per aquestes coses i les han
enceses a les sordes. Més val així...

Enguany han organitzat ses Festes els
Pares d'Alumnes. Abans de començar ja
sentírem a dir que no hi havia massa eu-
fòria per fer feina per part de sa majo-
ria de pares, ique això podria dur pro-
blemes a s'hora d'aferrar-s'hi. Idó per
lo que he sentit i vist, sa cosa ha
anat més que bé. No parlarem dels comen-
taris dels actes, que en general eren
bons, sinó de sa bona organització que
hi hagué a s'hora de repartir feines i
fer-les. En sentírem un que, quan va veu-
re que a sa Placeta de davant l'Obra hi
havia troços de totxo per tot, va dir
que ja veuríem quan ho llevarien; idò es
dia de Santa Aneta allò va quedar més
net que una plata. I així sa majoria
dels actes: corregudes, verbenes, cuca-
nyes,...en general, s'organització es va
lluir.

Es problema que sempre tendrem a
Algaida, per bé que s'organitzi, és sa

circulació. 1 si no, que ho diguin a un
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diuen U N S O R D

que per poc li giren es cotxo, per que
volia passar quan ballaven els cossiers.
I la gent estava de part dels cossiers;
que per cert, segueixen essent uns dels
"plats"més forts, és a dir, més atrac-
tius, de ses festes. Es lo que deia un:
"¿T'imagines, ara, unes Festes de Sant
Jaume sense els cossiers?" Jo crec que
es poble protestaria fort.

Bé, n'hem sentides tantes, que encara
que no voldríem parlar-ne (perquè és un
tema que seria motiu d'editorial, i no
per parlar-ne amb conya), hem sentit
tants de comentaris, que ses orelles mos
fan mal i ho volem dir. Sa solució de
que els mateixos organitzadors tomassin
ses paperines, no sé si ha estat bona o
no, hi havia divisió d'opinions. Els
resultats han estat desastrosos: pinta-
des, miralls i senyals de tràfic per
terra, insults a una pobra dona que de-
gué dir qualque cosa per Plaça,...L'any
passat un parell agranaren Sa Plaça;¿i
enguany? ¿I, sobre tot, l'any qui ve?
¿Què passarà? Perquè això que fa un
parell d'anys va començar com un acte de
"burreria" sense fer massa mal a ningú,
molta renou, això sí, s'està convertint
amb un acte important de ses Festes.
De fet, eren més de les dues i sa Plaça
estava plena de gent que esperava un ac-
te de força per part...¿de qui? O dels
joves, o de ses forces. Sa pregunta
que hem sentit aquesta darrera setmana
ha estat, entre altres, ¿què passarà
l'any qui ve? No volem tornar a entrar
dins es tema de ses solucions, perquè ja
les hem enumerades massa vegades: cada
part dóna sa solució de que ho arregli
es de davant, i no ell mateix. I així no
s'arregla res.

A darrera hora hem sabut que es secre-
tari de s'A juntament se'n va. No haurà
durat ni un any. No sabem què passa amb
sos secretaris, lo cert és que aguanten
de Nadal a Sant Esteva. Vàrem sentir un
regidor que deia: "Arriba un secretari i
mos diu que falten una trecalada de lli-
bres que toca tenir al dia s'Ajuntament.
Quan se'n va i n'arriba un altre mos lle-
geix sa mateixa llista i n'hi afegeix
qualcun. Això casi és dir-se entre ells
que són uns vagos o uns ineptes.



VELLES fWrícïes *>£ WW
Arriba el temps de la caça i hem cregut

interessant publicar en aquest número unes
quantes notícies que sobre el tema hem
recollit de diversos llocs, sobretot del
nostre Arxiu Municipal.

Segons el Dret Romà els animals salvat-
ges eren considerats "res nullius", és a
dir, coses de ningú; això vol dir que es re-
coneixia a tothom el dret de caçar-los, in-
clus en terres d'altri. A poc a poc aquesta
llibertat esva limitant en favor dels se-
nyors i s'estableixien prohibicions i pé-
riodes de veda. A Mallorca les prohibicions
venien marcades moltes vegades per la falta
o insuficiència de carn ja que la caça n'e-
ra un remei més o manco important.

Sabem que durant el segle XV la caça de
perdius es limitava al mes de setembre i
que estaven prohibits els reclams. De l'any
1690 i 1692 tenim uns edictes segons els
quals s'obri la caça de la perdiu "el dia i
festa de Sant Miquel de setembre", que és
la data que hem trobat repetides vegades
per aquesta caça. De totes formes, hi havia
anys de total prohibició com demostra a-
quest pregó de 1795: "qualsevol sia que ten-
ga notícia que per ara ni per ningún temps
de l'any que hagi caçat perdius a cames o
en caça li farà pagar vint sous, i los ma-
teixos pagaran tots aquells o aquelles qui
n 'agafar&n de petites o en tendrán a casa
seva, i tres dies de presó".

La caça de llebres i conills normalment
s'obria "el dia i festa de Sant Joan de
juny" i l'edicte normalment especifica els
cans que es podien emplear que solien ésser
dos. Aquesta és la norma que trobam durant
el segle XVII. L'any 1730 la crida deia

que no es podia caçar fins el primer d'a-
gost.

Hi havia anys en que la prohibició era
total com per exemple l'any 1677. Durant la
guerra de l'any 1715, l'Ajuntament va pagar
3 lliures, 19 sous i 10 diners "per perdi-
gons, pólvora i menjar i beure per los caça-
dors qui caçaven pel Sr. General de orde
sua". Transcrivim literalment un edicte de
1795: "Por quanto me hallo informado con po-
sitivas y verídicas noticias que han inquie-
tado mi Espíritu, al ver que las Justicias
de los Pueblos, descuydados de la precisa
obligación que tienen de hacer observar los
Reales Edictos de la Veda de la Caza, fal-

tando al decoro que se merecen y a la huma-
nidad, por la carestía de carnes que se ex-
perimenta hasta no poderla conseguir muchos
días los pobres enfermos. Por tanto, y para
proveher de remedio, ordeno y mando a los
Bayles Reales y demás a quien competa hagan
publicar y fijar en los parajes acostumbra-
dos lo siguiente: 1Q Se manda a todo pastor
que no pueda tener más que un perro, y
que no sea de caza; y al que contravenga a
este primer punto se le pondrá luego preso,
y al Amo del Pastor también. 2o Los que ten-
gan perros, han de estar atados, o bien con
un palo colgado del pescuezo, a fin de impe-
dirles el perseguir la caza; y al que se en-
cuentre suelto fuera de su Casa, se exiji-
rán a su Dueño 3 libras de multa con más o-
cho días de Cárcel. 3Q A qualquier sugete
que se le averigüe que ha corrido las Perdi-
zes o casado de otro modo, se practicará lo
mismo que previene el Capítulo anterior
(...) todo lo qual cumplirán los Justicias
a pena de 25 libras embiando Patrullas de
Lugares Thenientes para su observancia".
Com veim, les multes i càstics pels qui no
respectaven les ordres o no les feien cum-
plir eren ben severes.

(segueix a la pàgina següent)
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Cada any, per l'estiu, surt el mateix problema: els renous, les carreres de mo-

tos i cotxes, les "gamberrades", etc. Opinions de la gent n'hi ha per tots els
gusts; quasi totes les persones majors que en parlen diuen: "Si jo comandas, això
s'acabaria".

Les "gamberrades" dels joves no és una cosa d'ara, fa molts d'anys que se'n
fan. Qui no ha anat a rompre bombilles, a fer alulea, etc. quan era jove? El que
passa és que quan un és major ja no se'n recorda.

Per ventura les asades d'avui en dia són diferents, perquè també els temps
ho són. Abans no hi havia motos i cotxes a l'abast de tothom; així i tot es feien
cotxades per anar a part o banda... No es pot dir que els joves d'ara siguin més a-
ses, els d'abans també ho eren, i si no, facem un poc de memòria... Una cosa és
fer una mica s'animai i l'altra la delinqüència, que ja és més preocupant, però
per sort, de delinqüència a Algaida no n'hi ha.

Tot això ho deim perquè la segona festa de Sant Jaume des de fa uns quants
d'anys és problemàtica perquè el jovent ja ha agafat el costum de fer la segona re-
vetla despenjant les paperines i fent després una bona focatera. Això en principi
no passa d'esser una bulla i ganes de fer gresca i que sols es complica quan s'hi
afiquen elements amb altres finalitats. Per exemple, mai havia passat res de nou
fins l'any passat que uns quants de joves d'idees feixistes varen començar a fer
desastres que afectaren directament a la dignitat dels algaidins i a les insti-
tucions.

Desvirtuaren el significat de la bulla per expressar el seu pensament polític i
el seu odi cap a les institucions democràtiques. La llàstima va ésser que molt
de jovent es va deixar endur per un fals sentiment de solidaritat cap a aquests
mini-terroristes.

El jovent té dret a fer bulla i n'ha de fer, però enguany el dia de la segona
festa no hi va haver despenjada de paperines, ni cremada, ni res. Els organitza-
dors de la festa les retiraren abans. Això no va esser una mesura gaire pedagògi-
ca, més bé va esser una provocació contra els joves que esperaven amb impaciència
poder fer la netejada de paperines. Per ventura, la millor mesura hauria estat dei-
xar fer als joves la segona revetla, però evitant que els elements feixistes en
poguessin fer de les seves.

Sempre de la provocació i de la violència en surt violència.
Encara que hi hagués provocació, no té cap justificació que al final ho hagués

de pagar el poble. No és justificable de cap manera que perquè no hagin pogut des-
penjar les paperines llavors despenjin miralls o indicadors de carretera. No en te-
nen cap culpa els que surten del carrer des Sol cap al carres des Colomer de que
no hi hagués segona revetla. El que és cert és que sense mirall hi pot haver qual-
que accident gros.

VELLES NOTICIES DE CA£A (acabament)

No hi havia un període de veda clarament
fixat. Les necessitats o conveniències fe-
ien que cada any s'assenyalés lo més oportú
i el Virrei tenia facultats per fer-ho. I,
molt posteriorment, es tenien en compte les
peculiaritats de cada regió. La llei de la
caça de 10 de gener de 1879 determinava
dues èpoques de veda: per a la major part
de la Península era de 1 de març a 1 de se-
tembre; pel LLevant i le Illes era de 15 de
febrer a 15 d'agost. Realment, les diferèn-

Andreu Majoral

cies d'uns llocs a uns altres són tan gros-
ses que no es pot donar una norma uniforme.
Pensam que una de les atribucions que han
d'assignar a les Comunitats Autònomes els
corresponents Estatuts és el de poder defi-
nir quina és l'època millor per caçar cada
espècie i que això no ens vengui manat des
d'un despatx de Madrid.

Pere Mulet
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FESTES POPULARS DE PINA

Els "quintos" mos han enviat el programa de les festes de Pina que se celebraran
els dies 27, 28 i 29 d'agost i que seguidament publicam.

Dia 27, divendres
22 hores: Amollada de coets i començament de la festa.
22'30 h.: Berbena a càrrec dels grups "LASER" i "DISCOTECA".

dia 28, dissabte
17 hores: Jocs variats pels al·lots.
18 : Corregudes de Cintes i Ginkama.
22 : Concert a Sa Plaça per la Banda de Música d'Algaida.
23 " : Monumental berbena amenitzada pels conjunts "EXPRESS" i "BRUIXOS".

Dia 29, diumenge
10"30 hores: Missa solemne.

(A la sortida hi haurà refresc per a la gent del poble)
15'30 hores: Concurs de tir al plat per tiradors locals.
16 hores: Jocs pels al.lots, cucanyes i més corregudes.
17'30 hores: Gran Marathon.
22 hores: L'Agrupació Artística Murera escenificarà l'obra: MOS VEUREM A L'INFERN=
01 hores: Gran Traca Final i Fi de Festa.

NOTICIES „JT̂ TIZZIIẐ IZIIZZZZIIIZZÎ ẐIZZZIÎ ZẐ ZZZZZẐ ZZIZIIZZẐ :

Començarem amb una bona notícia pels pineros: la legalització pel Govern Civil i
per Madrid de 1""Associació de Veins Sant Cosme i Sant Damià de Pina". LAssociació
celebrarà la seva legalització el dia dels seus patrons i patrons de Pina, és a dir
pels Sants Metges, -que enguany cau en diumenge- organitzant un homenatge an els
vells amb refresc a ca ses monges; això després d'una missa solemne que predicarà
el P. Gaspar Munar. Per cert que una comissió de l'Associació li va fer una visita
per xerrar amb ell i demanar-li que escrigui la història de Pina. El P. Munar va ac-
ceptar l'oferiment i va dir que s'hi posaria de tot d'una. Al mateix temps li oferi-
rem la nostra col·laboració i ajuda.

Ara que sa font està neta i el caminer neteja les voreres del camí del cemente-
ri, uns quants de pineros mos han suggerit que un redol que convendría adecentar se-
ria el de les mates que hi ha entre el cementeri i el camí que davalla a la porta
de la part d'abaix. Una vegada net, s'hi podria fer una mica de jardí amb arbres i
ramellers que no haguessin de menester molt d'esment i al manco no hi hauria sa bru-
tor que hi ha ara.

Ja tenim posats a les entrades del poble els discos de limitació de velocitat,
i ara pareix que n'hi ha que no els hi fan molt de cas. Segons hem sentit a dir a
pineros, un d'aquests és el lleter de Lloret, que diuen que baixa pel carrer major
amb el camió a tope, com si circulas per carretera. Lo mateix passa amb certs domin-
gueros. Senyors lleter i domingueros: els discos no se posaren per planta, sinó per-
què els respectin i per evitar accidents!

Un altre comentari que hem sentit és que per s'Ajuntament d'Algaida diuen que
enguany no vendrien a cobrar els tiquets de l'impost de circulació a Pina, com
fan cada any. Els pineros diuen que si no vénen a Pina a cobrar-lo no el pagaran.

Dia 18 de juny va néixer na Catalina-Maria Andreu Salom, filla de Felip i Maria.
La nostra enhorabona als pares.

Xesc Oliver



DUES EXPOSICIONS

Amb motiu de les festes de Sant Jau-
me es celebraren dues exposicions de pin-
tura. A la sala d'exposicions de l'Ajun-
tament va presentar una vintena de les
seves obres el nostre col·laborador Joan
Balaguer. Predominaven els paisatges,
sobretot de llocs ben coneguts d'Algaida
i Randa, unes marines i uns quants de re-
trats. En Balaguer és prou conegut per
haver de presentar-lo. Tots sabem del
seu domini del dibuix, del sentit de la
proporció, de la mesura de la llum, de
la profunditat dels seus quadres, de
l'expressivitat dels seus retrats.L
l'expressivitat dels seus retrats. La sa-
la -de la qual oferim una mostra- va es-
tar molt concorreguda pels admiradors de
l'artista a qui enviam la nostra felici-
tació.

Al local d'Obra Cultural exposava el
jove pintor Rafel Perelló. Quadres de
paisatges, bodegons i flors que ens van
sorprendre per la seguretat amb què es-
taven pintats i el progrés que eviden-
cien des de la darrera exposició que li
havíem vist. Vagi també l'enhorabona per
aquest artista al qual auguram èxits im-
portants en aquest difícil camp de l'art.

OBRA CULTURAL BALEAR

Dia 29 d'agost es repetirà una excur-
sió que sempre ha tengut molta d'accepta-
ció: es tracta de l'anada al "Torrent de
Pareis". La sortida serà a les 8 de
Sa Plaça en autocar. Els interessats en
anar-hi que s'apuntin abans de dia 27 a
qualsevol membre de la Junta Directiva.

Pel mes d'octubre d'enguany es cumpli-
rán els deu anys d'existència de la dele-
gació d'Obra Cultural d'Algaida. Amb a-
qüest motiu, la Junta Directiva prepara
una sèrie d'actes que vos donarem a co-
nèixer. Per altra part, ES SAIG -Bolle-
tí d'Obra Cultural al servei de tot el
poble- també es farà eco de la commemora-
ció amb un número extraordinari.

NOU TOCADOR DE FOBIOL

El nostre director, en Delfí, ja té un a-
judant en la seva feina de sonador de fobiol
i tamborí acompanyant els cossiers. En Mateu
Mulet de dotze anys fa fer el seu debut per
les passades festes de Sant Jaume. Aquí el
veim concentrat en la seva actuació.
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SANT JAUME ESPORTIU

Com cada any, les passades festes de Sant
Jaume han representat en lo que a esports
es refereix una ocasió immillorable de par-
ticipació d'aficionats an es seus esports
preferits. Anam a fer una mica de recomp-
te de lo que hem pogut veure.

FUTBOL

Sa pilota ha començat a rodar, i no amb
poques ganes. Sobretot volem destacar un
grup de persones que intenten despertar o
al manco remoure s'afició local an es

futbol.
De moment, sa feina d'inscriure, orga-

nitzar i preparar els equips federats va
per bon camí. Els infantils i juvenils ja
han començat a entrenar i tenen la planti
lla casi composta. Dins juvenils hi ha la
incorporació de tres al·lots montuirers.

Ha estat una llàstima que sa Federació
no hagi pogut admetre sa inscripció d'un
equip d'alevins. Així i tot, sabem que es
pares d'aqusts al·lots pensen organitzar
molts de partits encara que sigui extra-
oficialment.

I s'equip de Primera Regional va disputar
el Trofeu de l'Ajuntament el dia de Sant

f Jaume. Els nostres jugadors aconseguiren

(
la copa guanyant per 3 a 1 davant el Sant
Jordi. Com passa amb tots aquests partits
de festes, no és possible analitzar-lo pro-
fundament; però sí volem dir que mos agra-

^ daren molt ses incorporacions dels joves

I algaidins que han ascendit de juvenils.
Creim que se pot fer un bon equip comptant
amb sos jugadors de sa temporada passada
i qualque incorporació externa.

La directiva, encapçalada p'en Pep
' Noguera, està amb això de potenciar s'e-

I quip per fer un bon paper. Ganes n'hi ha
d'aixecar s'afició i animar aquests juga-
dors locals.

Com entrenador tendrem en Mateu Llull,
ben conegut dels algaidins amics d'aquest
esport.

SCACS

En quant a scacs, es tancà el torneig
de ses festes, del qual ja havíem infor-
mat, amb vistoria d'en Miquel Vidal. El
vencedor a sa categoria infantil va ésser
n'Andreu Rotger.

El dia 25 s'entregaren els trofeus
dins un ambient de festa i de ganes de con-
tinuar promocionant aquest joc.

Així mateix és de destacar en aquest a-
partat la simultània a damunt plaça d'en
Tomeu Roig contra una dotzena de joves ju-
gadors.

I ja el fan cavil·lar fort an es mestre!

Joan Garau, Víctor Mulet,

Rafel Rafael i Bernat Oliver

I
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TIR AL PLAT

No va faltar tampoc la tirada al plat
organitzada per un grup d'aficionats i re-
servada a tiradors locals. Bon registre de
participants i gran animació durant sa pro-
va i expectació per veure qui estaria
més bé de pols.

V (segueix...)



SPORTS... (acabament)
W

CICLISME

Dins sa diada de bicicletes de dia
26 s'hi va incloure una carrera des Club
"A poc a poc". Va estar ben organitzada,
encara que hi faltassin uns bons aficio-
nats d'aquest mateix club. Va guanyar en
Tomeu Mulet, seguit d'en Toni Trobat. A
categoria inferior vérem una bona carrera
d'en Pedró Oliver.

Passant a sa prova d'"amateurs", diguem
que se va veure una bona carrera i que els
aficionats quedaren contents de sa fe
i entrega de tots es corredors, molt espe-
cialment dels nostres paisans en Jordi Tro-
bat dins juvenils i en Biel Mas dins a-
ficionats.

Guanyador del primer sector a Cura
va ésser en Salvà, mentre que en es cir-
cuit en Bennàssar era el vencedor.

Joan Trobat
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Sabíem que un dia o l'altre el rector D. Miquel Mulet se n'aniria, però no

ho esperàvem tan prest ni ho desitjàvem, i per això la notícia ens va agafar de
sorpresa. Ell ens donà totes les explicacions pertinents, cumpleix un deure i
noltros també ho hem d'acceptar. Però volem que sàpiga que molts d'algaidins re-
coneixem que ha fet una gran labor, positiva, callada, abnegada, sense estridèn-
cies, pas a pas, i que per tant li estam agraïts, i que voldríem esborrar els
mals moments (sempre n'hi ha) que deu haver passat al llarg d'aquets cinc anys
que ha dedicat a aquest poble. Sabem que D. Miquel Mulet ha arribat a estimar a-
quest lloc i que li costa la separació, però servir a Déu està per damunt de
tot i noltros hem d'acceptar la seva voluntat. Que el camí que li té preparat no
no li sigui molt feixuc! En nom de molts d'algaidins, feim arribar al rector un
sincer agraïment i un carinyós adéu, o millor, fins sempre.

El Consell Parroquial

UNA XERRADETA AMB... (acabament)

Quines activitats heu realitzat fins
ara?

-L'única activitat que hem fet amb
els al·lots ha estat la confecció dels ca-
parrots pel passacarrer de la festa,
i hem de dir que els al. lots s'ho passa-
ren molt bé els tres dissabtes que va du-
rar la seva construcció.

A partir d'ara, quines activitats pen-
sau fer?

Ara ens dedicam a la preparació dels
campaments d'estiu, que és la primera ac-
tivitat a fer; després pensam seguir
d' una manera regular durant el proper
curs fent activitats plàstiques, dinàmi-
ques, musicals, d'expressió dramàtica, ex-
cursions, jocs, etc.

A quin lloc se faran els campaments a-
quest any?

-Dins el terme d'Artà, concretament a
Cala Mitjana. Es un lloc no urbanitzat,
dins un pinar i prop de la mar, enrevol-
tat de cales verges.

Durant quines dates se faran i quants
de torns pensau fer?

-Els campaments començaran amb els més
grans (10-12 anys) durant la segona set-
mana d'agost, de dia 8 a dia 15. Després
vendran els més petits (7-9 anys) durant
la tercera setmana, o sigui, de dia 15 al
22 d'agost.

Com s'ha de fer per apuntar-se?
-Es poden apuntar a s'Estany o a Cas

Sastre, o també a qualsevol membre del
grup.

Aquesta és la conversa que tenguérem
amb aquest entusiaste grup de joves que
han format el Club d'Esplai, als quals de-
sitjam molts d'èxits en la seva tasca. I
que la primera de les activitats de que

ens han parlat, els campaments, tenguin
l'acceptació que tots desitjam.

La Redacció
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una xerradeta amb...
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Ens trobam reunits al Saló Parroquial

amb els membres del Club d'Esplai d'Algai-
da amb la finalitat de mantenir una xerra-
da per poder conèixer un poc més el que
pretén el Club i la tasca fixada.

Què pretén un Club d'Esplai?
Ûn Club d'Esplai té com a finalitat

l'educació del temps lliure dels
al·lots i com objectius principals: edu-
car en i per la convivència, despertar el
sentit de poble i de respecte a la natura
estimular inquietuds, fomentar la respon-
sabilitat i l'esperit crític, entre al-
tres projectes.

Com i quan surgi la idea de Cer un
Club d'Esplai a Algaida?

-Des de fa un parell d'anys un grup de
joves a anat fent d'una manera desintere-
sada activitats amb els al·lots del po-
ble, centrant-les en els campaments d'es-
tiu. Enguany ens plantejàrem la possibili-
tat de continuar d'una manera seriosa un
contacte amb els al·lots durant tot l'any.

Per començar vàrem tenir uns canvis
d'impressions amb gent entesa sobre a-
quest camp i després ens hem anat organit-
zant segons les nostres possibilitats.

Heu dit que el Club d'Esplai té com a
centre els al.lots, però, quins al·lots
podran participar a les activitats orga-
nitzades pel Club.

-Tots els al·lots del poble, nins i ni-
nes, que tenguin de 7 a 13 anys inclusi-
vament .

Disposau d'un local per dur a terme
les vostres activitats?

-Sí, la Parròquia ens ha cedit el Saló
Parroquial.

Com resoleu el problema econòmic?
-Enguany, per no tornar a repetir el

ja tradicional festival, vàrem organit-
zar una festa que va tenir lloc el 26 de
juny i que se pot dividir en dues parts:

.En primer lloc se va fer un passaca-
rrers dedicat als al·lots, on un grup
d'animadors professionals i els mateixos
nins amb els seus caparrots varen fer bu-
lla i festa pels carrers i sa plaça del

i-A
poble. Aquesta primera part de sa festa
no ens donava cap ingrés econòmic.

.La segona part de la festa consistia
en un ball "carroza" encaminat als més
grans i el seu objectiu era conseguir
uns ingressos per poder començar a fun-
cionar el Club. Volem aprofitar per donar
les gràcies als pocs pares que col·labo-
raren amb noltros i dir que el ball va
esser un èxit encara que econòmicament
no donàs els resultats esperats.

A part de la festa hem rebut ajudes de
diverses entitats bancàries i restaurants
i a més esperam la subvenció que ens
ha concedit l'Ajuntament.

Quina ha d'esser la participació dels
pares dins el grup?

-Com ja hem dit, el Club pretén l'edu-
cació del temps lliure i qualsevol pare
preocupat i responsable no se pot desen-
tendre mai d'aquest aspecte tan important
dins l'educació total del nin, per ésser
els pares els primers educadors i princi-
pals responsables de l'educació que el
seu fill pugui rebre.

Per tant la tasca dels pares serà d'a-
nimar i estimular els fills de cara a les
activitats, ajudar-los en el que puguin i
sobretot no mostrar-se passius davant
qualsevol acte que tengui com a centre
els infants, com pot ésser assistir a les
reunions, ajudar el grup dins les seves
possibilitats, etc...

(segueix a la pàgina anterior)




