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Moment en què el Conseller de Cultura
Sr. Conrado de Villalonga i el Batle
Joan Ramis firmen el contracte d'integra-
ció de la Biblioteca Municipal a la
xerxa bibliotecària del Consell.

Les deu espelmes, símbol dels deu
anys de vida d'Obra Cultural d'Algaida,
s'apaguen amb la bufada dels que han
estat els seus presidents.

D'aquests i altres actes -eleccions generals- en trobareu inforniació a les pàgi-
nes que segueixen.
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EDITORIAL
Escrivim aquesta breu anàlisi de les

eleccions quan encara no coneixem els
resultats definitius ni les reaccions dels
polítics més representatius de la confron-
tació. Les conclusions, per tant, s'han de
prendre com a provisionals.

A nivell d'Estat, els resultats han
coincidit, si fa no fa, amb lo que les en-
questes fetes amb més serietat pronostica-
ven: majoria absoluta del PSOE, pujada es-
pectacular d'AP que a mida que s'acostaven
les eleccions guanyava punts, desfeta
d'una UCD en procés de desintegració i
totalment desacreditada, rebuig d'un CDS
creat amb preses i massa fonamentat en el
personalisme de Suárez, retrocés accentuat
d'un PCE amb greus problemes interns de
caràcter personal i ideològic i un avanç
de les forces nacionalistes conservadores
a Catalunya i al Pais Basc. En resum, uns
resultats no massa sorprenents, que dibui-
xen un mapa polític totalment nou i que
posa en mans de PSÜE la possibilitat de go-
vernar en solitari, sense necessitat de
coalicions, amb una majoria còmoda i amb
el risc que això suposa de desgat i de res-
ponsabilitat absoluta. I una bipolaritza-
ció dreta "dura"-esquerra "moderada"
(AP-PSOE) amb els inconvenients que una
tendència com aquesta significa.

Aquesta bipolarització ha estat més
accentuada a les Illes on el repart d'es-
cons sembla que haurà quedat molt igualat:
Congrés: 3 PSOE- 3 AP; Senat: 3 PSOE-2 AP.
Aquests resultats tampoc es poden conside-
rar anormals o inesperats. No és extrany
que el grup UCD-CDS s'hagi desfet desprès
del trist espectacle que ens han oferit
darrerament; no ens extranya gens l'elimi-
nació d'en Rodríguez Miranda i molt manco
la d'en Mèlia. Hi ha hagut un vot de càs-
tic contra "es centro" és lògic el tras-
vàs de vots cap a AP; no oblidem que les
Illes tenen un dels nivells de vida més
alts de tot l'estat i que tradicionalment
vota "conservador". També segueix la ten-
dència esperada el vot socialista de Menor-
ca i el vot aliancista de l'Eivissa d'en
Matutes. Pel demés, explicable la derrota
del PCIB i no es pot considerar un fracàs
el manteniment, més o manco, del PSM,
víctima de la doctrina del vot útil, de la
bipolarització PSOE-AP i de la manca de
conciencia nacionalista a les Illes.

A nivell local, tampoc es poden conside-
rar de revolucionaris els resultats. A

pàgina d'ES SAIG oferim una
de la votació recent i la del
un pot veure les diferències

les modificacions del vot. L'AP,
tengu 48 vots (Coalició Democrà-
79, ha pujat fins a 672 gràcies
que ha arrabassat deib 950 que

una altra
comparació
79. Cada
i deduir
que havia
tica) el
als vots
havia obtengut UCD. Aquest partit ha estat
víctima del daltabaix general a nivell
d'estat, del repartiment de vots entre
UCD i CDS i de la incoherència dels seus
representants a Algaida amb una postura
indecisa i indefinida. El PSOE s'ha benefi-

ciat del "vot útil" i ha tret uns resul-
tats francament bons si tenim en compte
que es tracta d'un partit poc arrelat al
poble. I el PSM s'ha mantengut amb una pe-
tita pèrdua que creim justificada dins
el plantejament actual. Està dins la tòni-
ca esperada la victòria d'AP a Pina i
Randa.

I res més, perquè no podem entrar en
detalls. Només felicitar-nos de l'alta
participació de votants, i de que les
eleccions s'hagin celebrat amb normalitat.
Esperem que aquestes eleccions signifiquin
un reforçament de la democràcia. I, alhora
que felicitam al PSOE pel seu èxit, li
desitjam encert en la tasca de govern
durant aquests quatre anys pròxims. ______
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CAMINS DE SON ROIG I DE DARRERA SES VINYES

Al darrer Ple de l'Ajuntament es va acordar una modificació de la financiació
dels asfaltats dels camins de Son Roig i de Darrera ses Vinyes. Aquesta modifica-
ció afecta a les contribucions especials que resulten disminuïdes.

Així, pel camí de Son Roig i sobre un cost total de 3.180.615 ptes. en corres-
ponen a contribucions especials 580.202. Això suposa que els afectats pagaran el
18'2 % de l'obra.

El camí de Darrera ses Vinyes té un pressupost de 1.526.186 ptes., de les
quals corresponen a contribucions 407.739, és a dir, un 26 %. Aquesta diferència
en el tant per 100 és deguda a que la subvenció rebuda del Pla d'Obres i Serveis
és molt més considerable per a la primera obra que per la darrera.

Es va acordar que el mòdul que s'aplicarà a les contribucions especials és el
de tant per metre quadrat de les finques afectades, que es divideixen en tres ca-
tegories segons en surtin més o manco beneficiades.

Les dues obres s'adjudicaran dia 11 de novembre i molt probablement l'execu-
ció serà ràpida.

RECOLLIDA DE FEMS

Algaida està integrada dins la "Mancomunitat Pla de Mallorca" per resoldre la re-
collida de fems. El passat dia 20 d'octubre va celebrar una sessió extraordinària
en què es prengueren uns acords que resumim.

Es va aprovar el tant per 100 de quota que correspon a cada municipi sobre les
despeses de la Mancomunitat d'acord amb el número d'habitants. A Algaida li co-
rrespon un 11'77 % i pel tercer trimestre d'enguany això suposa que haurà de
pagar 348.000 ptes.

Es va acordar l'adquisició de dos camions acondicionáis per recollir fems, el
cost dels quals és d'uns 12.000.000 ptes. Sembla que les subvencions cubrirán el
75 % del cost i que, per tant, els municipis hauran de pagar uns tres milions.

Pareix que la voluntat de la Mancomunitat és que tot estigui a punt per posar
en marxa el servei a prinicipis d'any.

CENS D'HABITANTS I D'ELECTORS

Amb motiu de les passades eleccions s'han posat de manifest deficiències en
els censos, referent a les quals l'Ajuntament vol fer constar el següent:

1) La confecció d'aquests censos correspon a l'Institut Nacional d'Estadística
a través dels seus agents i l'Ajuntament es limita a fer d'intermediari.

2) Les deficiències observades eren de tres tipus:
a: Persones que no estan censades al Padró d'habitants ni, com és lògic, al

d'electors.
b: Persones que figuren al Padró d'habitants i que no figuren al cens d'e-

lectors.
c: Persones que figuren als dos censos amb qualque equivocació als seu nom.

D'aquests tres casos i d'acord amb les normes electorals, l'Ajuntament només
podia resoldre el tercer cas amb un certificat.

3) Recordam que en el moment oportú i a través de tots els medis de comunica-
ció, especialment la televisió, es va fer una campanya a fi de concienciar el ciu-
tadà de la seva obligació de comprovar la seva correcta presència als censos.

4) Demanam a tots els que hagin tenfut problemes de cens que regularitzin
la seva situació en el Padró d'habitants o en el cens d'electors.
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'han d i t

q u e diuen

Sa darrera setmana de setembre va esser la setmana de ses vermades. Evident-
ment no hi havia sa gentada que altre temps anava a vermar, que era molta;
enguany n'hi havia una dotzena o dotzena i mitja, més o manco. Lo que hem
sentit a dir és que s'ambient que hi havia cada vespre a Sa Plaça, era gros.
Un que ja ha fet es quaranta, i que quan era jove anava a vermar per ajudar a
ca-seva amb un jornal més, deia: "No ho entenc: o tan poca feina o tenen mós
vitalitat que noltros; quan jo hi anava, es vespre no mos podíem moure, quasi,
i érem tan joves com ells". S'explicació deu ésser que ara no tan tanta feina.

De. ò''arreglo i. eix.empiada de. sa carretera de. Pina ja en sentirem paitan e.ò
mes passat, però aquest mes d' octubre encara be.' n paita, i mo it. Sobretot ets
qui tenen quoique, /.inca que. pega u sa carretera, i que. 4'han trobat, sense
saber-ne res, sense ametllers, n-i paret, ¿-i n'hi havia, un diumenge horabaixa,
a una rotlada davant La'n Caragol, hi havia un parell d'afectats que. no ¿e. can-
saven de. parlar-nel ningú CM.-iti.ca ió que. -ó'ha f. et, sinó sa monería de. jLer-ho.
" Ni en temps d'en T fianco es £eia aix.ò", va dir un.

5'Ajuntament té. cian., -i ja ko ha e.x.pLicat, com i pe.n. què. ó'ha /.et a-ix.i.
Pe.n.0 ió que. de.-ia un és que. va convocan, una /Le.unió a Pina, amií. ÉÂ.Ò p/iupie-tasiis
d'atià; a/ia i.e., L·ie.s qua/ite.s pòsits de. p/topie.tajiis a/.e.ctats són aigaidins,
•i no e.is demanarien ie.s.

Sa font de Pina està quedant una virguería. Entre sa Font i sa carretera am-
pla, no és estrany que els pineros vagin tot xalests. A veure, deia un al-
gaidí, si aviat haurem de demanar s'autonomia noltros, i arreglarem tot el que
tenim per arreglar, i que són bastantes coses.

en e.s poJiLit conL·ia e.i Villafranca e.n sentirem un que. de.ia que. s'à/iiit ha-
via mostnat ta/ige.te.s a ses dues persones més poc >cejuiado/ie.s d'es £utHol d'Al-
gaida: en Victor i en flateu.

També mos digueren que dos directius d'es caçadors menjaven caça prohibida:
llebre; un altre va afegir que era llebre caçada amb foco, però això ja no ho
podríem assegurar. Per cert, que aquest dinar es va fer a una caseta nova
(nova pels sopars, vull dir): Sa Coma. Mos han dit que en sentirem parlar,
d'aquesta caseta, pels sopars que s'hi faran.

N'hem sentit a més de. dos que se. queijce.n de que molts de diumenges no hi
hagi metge ni apotecari, a Algaida. Un deia que £ins ara a Ca's Potecari mol-
tes vegades no trobaves sa medicina que cercaves, però ara no troues ni es po-
tecari ni s'apotecaria oüerta. N'hi ha molts que troben que aix.0 no està bé.

UN SORD
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DtS D'UNIS "ELECCIONS.

. Alerta amb els qui utilitzen el nom de
Déu per pa i per sal!

En més d'una ocasió hem hagut d'escol-
tar -a voltes ho cridaven ben fort- i lle-
gir que votàssim el seu partit ja que
així ho volia Déu perquè ells, amb les se-
ves idees, estaven totalment d'acord
amb lo que Déu volia. N'hi havia que
eren un poc més humils i deien que defen-
saven la doctrina catòlica... i que, per
això, havíem de donar-lis els nostres
vots. De fet, tots ells, usaven publicità-
riament "DEU" per aconseguir uns vots.

Potser que fossin sincers. Però, jo,
ho dubt.

â̂ :̂ ;f •". A.v¿.. .jL "•

i fet, era acostar Déu
'seus" interessos parti-

economia, de ia seva
seva justícia, de Ia

Crec que, fet
a la defensa dels
distes: de Ia seva
ensenyança, de Ia
seva força, de lês
seves relacions em-
presarials, de la
seva... política.

Si realment TOTS
estàssim ben con-
vençuts del valor
i la importància
de la DEMOCRÀCIA
POLÍTICA deixaríem
i voldríem que uns
i altres partits
manifestassin les
seves opinions, les
seves solucions,
les seves respos-
tes, les seves veus
sols amb raons i argumentacions políti-
ques. Sense aficar-hi Déu. 1, tots nol-
tros, donar el nostre parer i vot per
aquestes raons.

1 si el Rei Joan Carles i família no
han anat a votar, ¿per què una gent que
es diu cristiana vol que Déu hi vagi
(...i que ho faci a favor seu)?

. No facem propaganda on no mos demanen.

Al manco no la facem "particularment",
fent visites de "bona voluntat", com
si anàssim a demanar un favor "personal".
Seria i és un vot comprat.

No donem uns papers partidistes com si
donàssim una estampeta. No donem un con-
sell "desinteressat" com si resàssim en
veu baixa. Seria i és un vot fermat.

No cerquem -és tan bo de fer!- regirar
una gent i llavors els hi pinten ei cel
que el propi partit promet. Seria i és
un vot manipulat.

No col·loquem paperetes en mans d'una
gent sense informar-lis exactament què
representen. Si no saben què voten, nol-
tros imposam la nostra voluntat. Seria
i és un vot embullat.

. Hem votat "per por"?

Si fos cert, seria ben trist.
Més trist si el qui ha votat per POR

creu que és cristià.
Trist perquè la POR arrabassa la lli-

bertat .
Trist perquè la POR no permet estimar.
Trist perquè una de les darreres parau-

les de Jesús als seus amics fou exacta-
ment la contrària: "NO tengueu POR!"

Trist perquè hauríem arraconat l'espe-
rança.

Trist perquè quedaríem més tancats
cadascú dins ca-seva.

Trist perquè hauríem asustat altra
gent.

Trist perquè voldríem una seguretat
a costa d'uns altres.

Trist perquè hauríem perdut un poc la
confiança i el creure en la gent.

Trist perquè la POR mai podrà ser un
camí clar i net per on arribar a un demà
bo i nostre.

Trist perquè cercaríem que uns altres
ho solucionassin tot.

Trist perquè, així, tot continuaria
igual i res canviaria.

Trist perquè ens mancaria la solida-
ritat amb tanta gent que necessita la
nostra veu i la nostra paraula, la nostra
mà i les nostres accions, la nostra res-
ponsabilitat i la nostra il·lusió.

Toni Carau
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Pina és un poble eminentment pagès; per aquest motiu dedicam avui el nostre co-
mentari a la pagesia, després que repetides vegades uns quants de pagesos com l'amo
t'n Bernat de Son Toni Coll i l'amo En Miquel Boet mos demanassin a veure quan xerra-
ríem del camp.

L'agricultura de Pina pateix molts dels mals de l'agricultura espanyola i els
que són generals al camp de Mallorca: excessiva parcel.lació, moltes finques peti-
tes i separades unes de les altres, envelliment de la població, baixa rentabilitat
degut ais baixos preus dels productes agraris i del bestiar i a les puges contínues
dels carburants, maquinària, adoles ("abonos"), insecticides, herbicides, plaguici-
des, etc. Bona part de culpa la tenen els excessius intermediaris que compren a
baix preu la producció agricola i ramadera i encareixen els productes que ha d'aqui-
rii el pagès. Manquen també doblers assequibles i sobretot hi ha massa burocràcia,
moltb de papers que s'han de cumplimentar per sol·licitar els préstecs. Tardança en
la modernització i mecanització, falta d'experimentació de nous cultius, sense sor-
tir dels tradicionals. Tot això s'afegeix a altres condicionaments peculiars de Pi-
na, poble petit amb un serveis comunitaris mínims (els al·lots han d'anar a escola
a Algaida, no hi ha farmàcia, el metge ve d'Algaida normalment dos o tres pics per
setmana, no hi ha barber no botigues de roba ni drogueria, etc); tot això unit a
un servei d'autobusos escàs i de molta volterà per anar a Palma ha fet que la majo-
ria de joves s'hagin hagut de cercar una manera de viure fora de Pina, amb la conse-
güent minva d'habitants.

Per aquestes raons al camp de Pina hi queden persones d'edat avançada i de mitja
edat; és vera que alguns joves segueixen l'ofici dels seus pares i padrins i conti-
nuent conrant la terra; a part d'ésser, econòmicament, la seva manera de viure,
ho fan per l'estimació que li tenen i per continuar la labor dels seus avantpassats.

Hem esmentat les principals raons que justifiquen l'abandó i la baixa rentabili-
tat de la terra, la major part de les quals no són atribuibles als pagesos; però ni
hi ha que sí són culpa seva i haurien d'ésser ells que mirassin de trobar-hi solu-
cions, sense esperar que des de d'alt resolguin els problemes a base de subvencions
i altres mides que només serveixen per tapar forats. Com sabeu, la majoria de la
gent del camp és refractaria al canvi dels sistemes de conreu tradicionals per
mètodes nous i moderns que amb la mecanització augmenten la productivitat i dismi-
nueixen la feina manual. També són contraris a les unions en forma de cooperatives
que sembla que són l'única solució per abaratir els preus de compra i conseguir uns
millors preus de venta de les produccions; a Pina en concret alguns conradors són
socis de la cooperativa d'Algaida i altres de la de Montuiri, però exerceixen poc
aquesta condició.

NUÏ IC1E-S: tn el dawai pia de ¿'Ajuntament e* va aptuvan. ta instai.íació d'una
finia d'atta tangió fLin* ai cementili peí un piettupoòt apioximat da 450.UOU ptò,
qun *e-ià indépendant de. l'an f f umana t púê-lic. Com òa(Leu, £in/> aia pa/i encendía af.
tt.ujn de f. cementivi hauien d' notai encetou totó a¿ dat po(L£.e.

i'e-i attia paït, continúan a (Lori /litme. ¿a* od/ia-ì d'adec.entum.ent da -ìa fönt, ja
hi ha f'i''>cuf.a /età i 't'erta pendant de. ie(i./ie maièò da iona qualitat pan. -fLe/i ¿a
/nt'it ÌU/.T7/O-? de£ maiue.

lì Li i.' u'octubie rnoiia l'iadó i'iaiyafidu i'laitomíl Baiiaòten. a ¿' adat de ì(ì uny/>.
r n /.'¡in di' ic:<m W/

Xesc Oliver



ASSEMBLEA D'ÜBRA CULTURAL

LJes de fa anys, l'Dbra Cultural d'Algai-
da celebra el dia de Sa Fira l'Assemblea
General i la inauguració del curs amb un
sopar de germanor. Lnguany es cumpleix el
desè aniversari de la seva« fundació i la
testa va tenir una significació especial.
L'assibtencia de SOLÍS va ésser extraòrdi-
nàiia, aproximadament un centenar, però
més ii.lustratiu que el que poguem dir so-
bie aquest aspecte és la fotografia del
nostre amic i col.laborador Joan Balaguer.

L'acte es va obrir amb la lectura per
part de Na Margalida Puigserver i Na
Catalina Martorell de les activitats que
s'han fet durant el curs 81-82 i amb
una crida a quants de socis vulguin col-
laborar dins el grup d'activitats. A tots
els socis assistents se'ls va regalar un
petit siurell, record de la festa.

1 després, el sopar: llengonissa,
botifarrons, formatge, oli d'oliva, vi,
ensaimada, moscatell i una gran tortada
amb 10 espelmes que varen apagar els pre-
sidents que han estat i en Biel Majoral.
Tot això entre bromes i veres i un clima
d'innegable germanor.

El plat fort era l'actuació del grup
format per Biel Majoral, Toni Artigues i
Delfi Mulet. Sabiem de l'èxit que havien
tengut les seves actuacions a València,
Barcelona, Mataró, Vilanova, Formentera i
a diversos indrets de Mallorca, però no
havíem tengut oportunitat de veure'ls i
sentir-los actuar. Vàrem disfrutar amb un
dels millors grups d'autèntica cançó ma-
llorquina, que du a les seves esquenes
una tasca important d'investigació i de
recuperació d'aquesta manifestació de la
nostra cultura. En Biel cantant, en Toni
tocant xeremies, fobiol, guiterró i al-
tres instruments i en Delfí amb la gui-
terra, guiterró, tamborino ens feren
passar una vetlada que a tots ens va pa-
rèixer massa curta.

Que aquests deu anys d'Obra Cultural
siguin per a tots un estímul i el punt de
partida d'una nova etapa, tan brillant al
manco com la que ja ha viscut.

(JRIJP D'KSPLAI

Dia 12, divendres, a les ^! es I ..irà
una reunió informal i va per ;i t o t s els pa-
res dels al. lois inleressals en I orinar
part del Grup d'F.splai d ' A l g a ida

SA FIRA

El dissabte dia 16 es va celebrar la
tradicional Fira que de cada any està pre-
nent més força tant per la concurrència
de firers com per l'assistència de gent
que hi va a firar. Enguany l'ambient que
hi reinava era de gran animació i qui més
qui manco va trobar sa fermança que cerca-
va. Per la seva part, els "quintos" feren
molta de renou.

L'horabaixa hi va haver una carrera
del Club "A poc a poc" que l'any passat
ja va iniciar aquest costum que allarga
la festa, ja que abans acabava al migdia.
Molta de gent va passar una bona estona
damunt plaça disfrutant i patint davant
els esforços dels nostres veterans i qual-
que jovenet.

De dos actes més que hi va haver -inte-
gració de la Biblioteca Municipal a la
xerxa del Consell i la inauguració de
curs a l'Obra Cultural- en parlam a cròni-
ques a part.

F_n resum, una diada de Sa Fira ben com-
pleta i ben aprofitada.
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INTEGRACIÓ DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
A LA XERXA BIBLIOTECÀRIA DEL CONSELL

A la Sessió Plenària de I ' Ajuntament,
de dia 10 de juliol es va acordar inte-
grar la nostra biblioteca dins la xerxa
de biblioteques que ha creat el Consell.
Aquesta integració suposa una sèrie d'o-
bligacions per part dels dos organismes:

El Consell aporta un lot inicial de
llibres (uns 500), un important material
tècnic, assessorament per a un correcte
funcionament de la biblioteca i una apor-
tació anual en llibres equivalent al 50%
de la que hi destini l'Ajuntament.

L'Ajuntament, per part seva, es compro-
met a invertir com a mínim un O'25% del
pressupost en l'adquisició de llibres,
a tenir un bibliotecari i a les despeses
de neteja, llum, etc.

Ei dissabte dia 16 es va firmar el con-
tracte: el Conseller Sr. Conrado de Villa-
longa per part del Consell i el Batle Jo-
an Ramis en nom de l'Ajuntament formalit-
zaren el document. Hi va haver un breu
parlament del President de la Comissió de
Cultura de l'Ajuntament, Pere Mulet, que
va exposar la història de la biblioteca,
creada l'any 1933 i, per tant, una de les
primeres de Mallorca. Va manifestar la
seva satisfacció per la integració ja que
garanteix la continuïtat en el funciona-
ment de la biblioteca en unes condicions
de millora permanent. A hores d'ara ha
superat els 3.000 volums.

Seguidament, el Sr. Conrado va expli-
car la política del Consell amb la forma-
ció de la xerxa bibliotecària formada
actualment per més de 20 biblioteques de
nova creació i unes 10 ja existents que
s'hi han integrat, a més d'un grup que es-
tà a punt d'inaugurar-se. Va resaltar
el paper de la biblioteca com a centre de
cultura i va desitjar que la nostra conti-
nuas essent una de les millors de Mallor-
ca.

A l'acte hi assistiren per part del
Consell -a més del Sr. Conrado- el Direc-
tor de Biblioteques i l'assessor Sr. Sa-
lorn, i, d'altra banda, el Batle amb mem-
bres del Consistori, el conseller Bíel Ma-
joral i representants de les escoles, de
la Gràrdia Civil, d'entitats culturals i
bancàries i altres persones que s'hi adhe-
riren. Va acabar amb un senzill refresc
í una animada tertúlia.

CAMPEONA! DEL MÛN DE FUMADA LENTA

Es va celebrar el passat diumenge dia
17 a l'Auditorium el U Campeonat del Món
de Fumada Lenta en Pipa. El guanyador va
ésser un japonès i el nostre paisà en
Biel Puigserver Amengual, president del
Pipa Club, va ésser el primer espanyol
classificat en el lloc 17. Els tres grams
de tabac li duraren una hora, trenta mi-
nuts i vint-i-cinc segons.

L'entrevistàrem a la nostra revista
pel setembre de l'any passat i ja ens par-
lava de la preparació que duia perquè vo-
lia fer un bon paper a aquest campeonat.

La nostra enhorabona.

NOTICIARI D'OBRA CULTURAL

Dia 13 de novembre: 2on. Sopar Concurs.
Cada participant presentarà un plat,

dolç o salat; després, tots plegats sopa-
rem dels plats presentats a concurs.

Jurat: En Nofre, En Michel i Na Magda-
lena. (Els integrants del jurat ens brin-
daran un plat fora de concurs).

Premis: millor plat dolç
millor plat salat
plat més original

Dia 21: excursió en bicicleta als Ta-
la-iots de Son Fornés, per veure les exca-
vacions que s'han fet aquest estiu.

Sortida de Sa Plaça a les 9'30.
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ES PEU DE SANT CRISTÒFOL,

Conta sa tradició
que un Gegant una vegada
per dins Algaida passava
carregat amb un minyó.

Quan va ésser en Es Porrassar
pegà tant forta potada
que una roca senyada
per a sempre va quedar.

Vora es Molí d ' E n Mulet
una lloca pasturava;
quan ve es Gegant que passava
tot d ' u n a amagà es pollets.

Sa madona des Molí
que dalt es portal filava
quan el ve que s 'acostava
va tirar es fus i fugi.

I es pobre molineret
que es molí desenvelava
quan va sentir sa potada
remangué gelat de fred.

Dins So N'Alegre un pastor
guardava ran des camí;
com el va veure venir
s'amagà dins un uro;

i quan ja va ésser passat
va sortir tot xereveLlo
i va dir: "Bon requereLlo,
si m'aplega no m'escap" .

I es Gegant amb una passa
dins Biniali es tirà
i diu sa tradició
que allà per patró es quedà.

Segurament no sabeu què és això d'a-
quest gravat. Idò és un telègraf òptic
que fa uns cent anys estava instal·lat
a Cura i que aprofitant la llum del
sol i l 'a lfabet Morse servia per transme-
tre informacions. Aleshores, era el
darrer crit del progrés.

Hem rebut de "LA CAIXA" una subvenció
que cubreix aproximadament la meitat
del cost d 'aquest número. Feim constar
el nostro agraiment.

P A R R Ò Q U I A D'A L G A I D A

XERRADES PER A JOVES I GENT GRAN DE FORMACIÓ CRISTIANA

Durant un parell de dissabtes tendíem l'oportunitat d'escoltar, pensar i
dialogar entorn d'una temàtica que, en aquests moments de la nostra església
i del nostre país, creim força interessant: LA RELACIÛ ENTRE FE I POLÍTICA.
O, si voleu, amb paraules més senzilles: si basta "creure" o també hem d'ac-
tuar. En tot això hi haurà un parell de passes:

Dj.ssabte_6_nouembre: ¿HEM DE CREURE NOMÉS DINS EL TEMPLE O TAMBÉ EN EL CARRER?
FE PUBLICA- FE PRIVADA.

2Ílsabte_1_3_novembre: EL SERVEI POLÍTIC I SOCIAL,¿VOLUNTARI I/O OBLIGAT?
Dissabte_20_novembre7 LA CONVIVÈNCIA DEL POBLE, ¿PURA TRADICIÓ O TASCA CONS-

TANT I URGENT?
2ÍSsabt.e_4_no\/embre_:_ LA NOSTRA ESGLÉSIA, ¿SIGNE I LLEVAT PER UN MON MES JUST?

Els DISSABTES, a les 8'45 vespre, a la RECTORIA
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FUTBOL
Això comença a ani-

mar-se de bon de v/eres!
fios referim al futbol
d'Algaida i més concreta-
ment a l'equip de Primera
Regional, ja que després
de la setena jornada
s'han conseguit dues
coses que fa pocs mesos
pareixien impossibles:
anar classificats en se-
gon lloc a un punt del
primer i haver-se reconci-
liat totalment la família
futbolera del nostro club.

A la uista dels esfor-
ços de jugadors i directi-
va, l'afició torna a res-
pondre com els millors
dies de la història del
club. Dins l'esport,
aquesta unió és la meta
que creim que s'ha d'acon-
seguir per damunt tot.

De la bona marxa d'a-
questa temporada en són
"culpables" els jugadors
juntament amb en Mateu
LLull que s'han pres ses
coses així com toca, fent
feina, posant-hi il·lusió
i aportant cada un dels
components de la planti-
lla els seus sebres, que
en quant a futbol demos-
tren que són molts i bons.

Pel que fa a resultats
del mes d'octubre són els
següents: la quarta jor-
nada es va perdre dins Po-
llença per 3-1, un partit
molt disputat en què el
Pollença mos va ésser su-
perior.

La jornada següent
es va rompre la imbatibi-
litat de s'Alqueria gua-
nyant-li per 3-0 dins Es
Porrassar. On va ésser
gros, sobretot pel resul-

tat, va ésser dins Con-
sell ja que li endossà-
rem un 0-5. Finalment,
dins Algaida es va gua-
nyar, 4-1» al Villafranca
després de jugar 80 mi-
nuts amb deu jugadors
i havent de superar un am-
bient de molts de nirvis.

En quant als juvenils,
duim una campanya més que
regular. Després de sis
partits van col·locats en
vuitena posició a dos
punts del segon. Llàstima
dels punts que s'han per-
dut dins Es Porrassar

perquè de fora camp tre-
uen bons resultats i te-
nen un positiu. De totes
maneres, l'equip mereix
la nostra confiança per-
què pot fer un bon paper.

Per problemes de males
condicions del camp del
Santanyí, els infantils
no pogueren jugar i no
hauran començat la compe-
tició fins dissabte 30
d'octubre.

Per altra banda, els
veterans de Sa Talaieta
perderen el primer partit
dins Algaida (0-1) amb el
Bar Serafín. Esperam que
aquests punts tornin
aviat.

CICLISME

Estam a les acaballes
d'aquesta temporada de bi-
cicletes. Només volem res-
senyar el 63 lloc d'en
Biel Mas al trofeu Andreu
Oliver confirmant la
bona forma que ha demos-
trat enguany.

El dia de Sa Fira el
club "A poc a poc" va fer

una carrera dins el cir-
cuit urbà. Moltes ganes
per part de tots els par-
ticipants i victòria
d'en Tomeu Mulet que
va guanyar pel gruix
de la barba al jovenet
Pedró Oliver que fa li fa
molt aprop cada vegada
que cor ren.

ESCACS

Dins la competició
d'escacs els nostres
equips duen diferent sort
de cara als resultats.

D'una banda, l'equip
B, integrat pels més jo-
venets, ha perdut les
dues confrontacions que
duen disputades. Segons
el seu "manager" es deu
principalment a la falta
d'experiència i aquesta,
naturalment, s'aconse-
gueix participant.

L'equip A compta les
proves, dues per victò-
ries demostrant la seva
preparació i experiència.

Endavant i a segui
cavil·lant!

Joan Trobat
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campanya de l'any passat i encara no
hem acabat; tal vegada el baix preu dels
anys anteriors feia que la gent lémpràs
pels seus animals.

En quant a l'ametla també és satisfac-
tòria, sobretot adonant-se del baix preu
i de la baixa calitat de l'ametla mallor-
quina, empitjorat tot per la mala collita
d'emguany.
8- Üu^na postula h.a e^tat la de¿4 comeji-
cj-unt'") d'Alga-ida davant ta coope.n.aL·iva?

No hi ha hagut cap tipus d'enfronta-
ment; lo que si hi ha hagut és una compe-
tència de preus en determinats productes;
noltros sempre hem mantengut el preu
del producte perquè els nostros preus
s'adapten als marges necessaris per poder
subsistir i aquests sempre van lligats al
girs que feim.
9- 7erL·Lu algun t-tpuò de. pioULleme^?

El problema més greu que tenim és
la manca d'informació cooperativista i
la falta d'educació cooperativista, però
aquest no és un problema local sinó gene-
ral, ja que manquen facilitats cap a la
concienciació cooperativista.
70- C/ie.us> que el coope/LaL¿L>¿-inie et el {La-
tan de. ia pagesia?

El cooperativisme és la millor solució
per resoldre els nostres problemes.

Crec inclus que en un futur la produc-
ció dels cultius s'hauran de fer mitjan-
çant cooperatives.
77- Pen. acaícuï, uolò dÀA. qualque, coòa mé/>?

Vull dir que si la cooperativa està en
marxa i va endavant és gràcies a la feina
dels socis i esper que s'animin i vagi
en augment la seva participació.

Moltes gràcies.

Andreu Oliver.

ELECCIONS GENERALS

Vos oferim els resultats de les eleccions generals del passat dia 28, compa-
rant-los amb els que es produiren a les del 79. Prescindim dels resultats del Se-
nat i donam els del Congrés de Diputats, que consideram més significatius.

Any Número electors votants vots vàlids /£ de votants
19/9 2440 1724 1684 70 %
1982 2362 1886 1803 79'8 %

Aquests vots es repartiren de ia següent: manera:

Any PSOE PCE UCD PSM AP CDS Altres
1979 296 71 950 257 48 62
1982 521 14 177 238 672 140 41

Nota: A les eleccions del /9, AP es presentava amb la denominació "Coalición
Democrática" i el PSM ho feia com a "Socialistes de Mallorca i Menorca". El CDS,
com tots sabeu, és una escisió de la UCD.

noticiari
TROBADA DE PREMSA FORANA

El diumenge dia 21 de novembre se cele-
brarà una trobada de Premsa Forana a Al-
gaida. Les sessions de feina se faran
a Cura i els assistents podran aprofitar
per visitar diversos monuments de la nos-
tra contrada. ES SAIG, organitzador de la
diada, aprofita ja per convidar totes
les publicacions amigues i els anuncia
que prest rebran una circular amb més
detalls.

AJUDA ALS DAMNIFICATS DEL LLEVANT ESPANYOL

La resposta a la crida de solidaritat
pels afectats per les inundacions de Valèn-
cia i Múrcia ha estat extraordinària:
a part d'una bona quantitat de roba (flas-
sades, abrics, gerseis, etc,), els doblers
que s'han donat superen les 175.000 pts.

L'Ajuntament també va acordar contri-
buir amb una quantitat d'acord amb les
seves possibilitats.
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Per tal de conèixer un poc més la tas-

ca i la marxa de la cooperativa ALPIRA
auui fe im la nostra xerradeta amb en Toni
Mulet, gerent de la cooperativa ALPIRA.

/- Uu-i.il tempi fLa que. funciona tu. coopana-
tíua?

Aproximadament fa dos anys i mig.
J- (.om ¿ pun. qué uu néíx.an ta coupe.icdH.va
a Aiyuida?

La idea de formar una cooperativa a
Algaida va sorgir d'uns quants de pagesos
que veien les avantatges d'una cooperati-
va per poder defensar millor els interes-
sos dels socis, ja que el principal objec-
tiu d'una cooperativa és la defensa del
pagès i una manera d'aconseguir-ho és eli-
minant els intermediaris per a l'adquisi-
ció i comercialització dels productes.
3- H (.'.u. ne-but ajudai pan. montan ta coopana-
ttva?

Hem rebut ajudes de diversa indole;
per exemple, ajuda personal a l'hora
d'elaborar i redactar els estatuts de la
cooperativa.

Ajuda de tipus institucional per part
de l'Ajuntament, ja que va posar a la nos-
tra disposició els locals del "Matadero".

També hi ha hagut ajudes econòmiques,
unes indirectes a través dels crèdits del
pòsit municipal de 50.UOO ptes per perso-
na, obtenint d'aquesta manera 800.000
ptes.

Per part del Consell ens va arribar
una ajuda de mig milió de ptes, igual que
totes les cooperatives de nova creació.
Y- La cüGpe.nat¿ua h.a. ¿angui ac.captac.to
din } at^ pagalo*,?

Actualment comptam amb 132 socis amb
una participació molt variada d'un a l'al-
tre, la qual depèn de La necessitat dels
propis pagesos. Malgrat sigui satisfactò-
ria i suficient, es podria millorar per
una bona part dels socis, ja que sense un
mínim de participació no tendria raó d'e-
xistir la cooperativa.
i- Uuina é-ì ('activitat da ta coopanativa?

Queda ben clar en els Estatuts que les
activitats de la cooperativa són:

- adquirir els productes agropecuaris
necessaris.
comercialitzar els productes pro-

duits pels socis.

Dins els productes que adquirim hi
ha abonos, piensos i productes fitosanita-
ris, principalment.

Comercialitzam ametla, garrova, gra
(en menor escala) i ramaderia ( porcs,
bous i ovelles) a través de la cooperati-

va de segon grau " Cooperatives des Camp
Mallorquí".
6- Üu¿ ao una coope.nati.va de. ^agon gn.au
-i. pan qua an £onmau pant?

Es una unió de cooperatives.'
Les cooperatives del camp són molt si-

milars i treballar individualment limita
molt els objectius que intentam aconse-
guir, per això ens hem associat.

Actualment just funciona amb una sola
secció, la de carn, que se posà en marxa
a principi del 82; al començament hi va
haver un problema bastant greu degut a
l'intent de monopolitzar aquest producte
per part d'una empresa, però finalment
s'ha solventat aquest problema i la sec-
ció ha seguit endavant.

Ara estam fent unes proves per muntar
una nova secció, la de magatzem, i la se-
va finalitat és fer compres conjuntes per
tal de rebaixar els preus.
7- fi. punt da JLi.naLitz.an la/> companyc¿
d'ometta 4. yannoua, com van aqae^tc^?

Referent a la garrova és més que satis-
factòria: en aquest moment ja superam la

passa a la plana anterior.




