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Editorial
Coincideix aquest número d'ES SAIG amb les eleccions municipals i autonòmi-

ques i una bona part de les nostres pàgines la dedicam a aquest tema. Era obl:
gat que a l'Editorial també en parléssim i ho farem recordant-vos ,

trossnts d'una rondalla. . / i i „
Es una rondalla molt antiga: la va escriure fa prop de set-cents anys 1 any

1.286) en Ramon LLull i la va titular "LLibre de les Bèsties". Conta 1 elecció
del lleó com a rei dels animals i tot el seguit d'intrigues, traïcions i venjan-
ces que es produïren fins a la mort de la guineu, l'animal que mes decididament
fomentava la corrupció política i social i el desordre moral.

Comença -com tota elecció- amb un enfrontament ideològic: en aquest^cas <
tre "els animals que mengen carn i els que mengen herba . Per majoria su
elegit el representant dels primers, el lleó, que seguidament anomena els sei
consellers. Molt assenyadament demana als animals "que em doneu consellers qu,
m'ajudin i que m'aconsellin de tal manera que en siguem beneficiats jo i el meu
poble. Els consellers que me doneu us prec que siguin homes savis i
que sieuin dignes d'ésser consellers".

En un moment en què el lleó elegeix uns col.laboradors que ha d enviar a par-

lar amb el rei dels homes, els adoctrina així:
"Els missatgers savis, que parlen bé, que aconsellen be i que no es contra-

diuen, demostren la saviesa del seu senyor. La seva noblesa també es demostrada
pels missatgers que acompleixen honradament la seva missió...1...no cometen cap
acte d'avarícia, ni de luxúria, ni de supèrbia, ni d'ira ni de cap altre vici

En un altre moment, quan el lleopard ha arribat al reialme d un monarca que
imposa tributs molt crescuts als seus súbdits per poder mantenir les seves c
versions, vicis i vanitats, trobam aquest diàleg:

"El lleopard digué a l'hostaler aquestes paraules:
-Malaurat és aquest país, el qual no té un senyor de bons costums, que act

amb justícia i que imposi la pau a la seva terra.
-Senyor -digué l'hostaler-, no podria l'home valorar el mal que se segueix

de tenir mal príncep. Per una banda, hi ha el mal que fa; per 1 altra, el be
que podria fer i que no fa. Així, segons haveu oit, de malvat príncep se se

gueix doble dany".
Ramon LLull ens presenta la cort del rei dels homes plena d intrigues, su-

borns, enveges i abusos; mentre el rei i la reina menjaven, uns joglars canta-
ven cançons "contràries als bons costums" i "lloaven les coses que eren dig-
nes de blasmar i blasmaven les que eren dignes de lloar". Per això insisteix ,
la importància de gaudir d'un "bon senyor que tingues un bon consell

"fiïs Exemples intercalats dins aquesta rondalla presenten uns personatges i
situacions tan reals que en bon grau són aplicables a 1 actualitat I, al
nal LLull diu que quan va haver acabat el "LLibre de les Bèsties el va dur a
un rei "per tal que veiés la manera segons la qual, en el que fan les bèsties,
se simbolitza com el rei deu regnar i deu guardar-se de consell malvat

meSCÍnviau les paraules "rei", "conseller", "príncep" i altres per les que
corresponen a les eleccions que anam a celebrar - batle, regidors,...-
de treure'n les millors conseqüències.
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Aquesta plana d'ES SAIG ens ha permès mantenir cada mes un contacte amb tots

voltros per informar-vos dels principals acords de l'Ajuntament i de les realit-

zacions, projectes i gestions que podien interessar-uos. Ha estat pels qui formam

l'Ajuntament un medi de comunicació i d'informació eficaç i puntual. Per això,

és de justícia agrair a ES SAIG l'oportunitat i les facilitats que ens ha donat.

Aquesta serà la darrera vegada que el Consistori que presidesc acudeix a la ci-

ta que teníem aquí mensualment. Quan torni a sortir la revista, l'Ajuntament

estarà regit per unes altres persones que tots haurem legitimat amb el nostre

vot. Al nou Consistori li desitjam encert en la seva tasca; i per a tots els

algaidins, pineros i randinos, salut, alegria i feina.

Moltes gràcies a tots.

EL BATLE

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Presa de possessió del nou Secretari;
A ia ¿e.AAÍó e.xJLn.aonjdinàn.ia de. dia 74 d'alL·iii va pn,e.ndn.e. po-ò^e-ò^ió de.i ¿e.u

cànjie.c de. Secvieiasù. intenti de. i'Ajuntame.nt D. Antoni Ame.ngu.ai Tn.au q qui de.¿itjam
una iA.an.ga i pn.o-fLito¿a estada ertine. no¿aitnx.¿.

Festes de Sant Jaume

Nom¿¿ e,¿ va pn.e.¿e.ntan. una piopoòLa, dAjn¿> eJL Íje.nmÀjrú, He.gaí., pesi onganíLz.aA. ¿¿.A
•p.e./>te./> de. Sant ¿aume.. £.n c.ons>e.què.nc.j,a e,¿> va acó/ida*., a ía maie^uca ¿e.¿¿¿ó, conce-
cL¿/i Jt'0/igarùJLz.acÀ.ó aí C.C. "Poc a poc" ja que. e.i ¿eu pn-og/iamà cuiL·ii.a ie.¿ coruLt-
cj-on-ò de. JLa convocato/lia,

Aprovació provissional Normes Subsidiàries;

De.s>p/i¿A d'e.x.anùn.asi le.s> at. &e.gac¿on¿ p/ie.^e.ntade.0 a £je.¿> No/une.^ Su.H^JjdJAnÀ£.-f>t

V'Aj'untament Pie. va acondan. ap/iovan. p/iov¿¿¿i.ona£me.nt Le.¿ No/une./> S'uJi¿idJ,aAJ,e,¿ d'AJL-
gajjda -¿ fie.me.L·ie.-íe.^ a ía Com¿¿4¿ó Piovinci-oí. d'LL/iÂoni-Ame. que. ha de. p/iocedJji a
t'apfiovaci.6 de.JLiniti.va. L'ap/iovacJ,ó pn.ovioAi.onai e.4 va pn.odu.in. pe./i majo/L¿a:8 vot¿
a f.avo/i i 3 e.n conL·ia.

Ai>cL aca&a pen. panJL -de. i' Ajuntame.nt un iian.g p/iocé¿> que. dotala ai pob-ie. d' un
inotn.ume.nt e.£icac. i dan. pen. /ie.¿oídn,e. tote.^ aque.ííe.s> que.¿tion¿ que. af.e.cte.n ai cte.-
i>ce.me.nt un.tani-àLic d'Aigaida, Pina i Randa.
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recordant PARAULES
que escampàrem plegats
un diumenge DE PASQUA

Molts d'anys. NINS I AL.LOTS,
quan sabeu estudiar sense que tengueu davant cap control,
quan anau a comprar encara que toqui fer-ho l'altre germà,
quan juagu sense violència o amb mala intenció sinó que, esportivament,
quan feis cas als vells perquè vos agrada estar amb ells i no per lo que vos
puguin donar,
quan no feis grupets separats, diferents,... sinó que mostrau rotlada d'amics.

MOlts d'anys, JOVES
quan en temps de futur incert fonamentau en bon estudi un treball responsable,
quan malgrat pessimismes i aprofitaments dels grans enpenyeu un demà just,
quan, coneixent el mercat del sexe, estau il·lusionats per un amor tendre i autèn-
tic,
quan, en aquesta Mallorca consumista, reivindicau que l'home no pot ésser comprat
mai,
quan cercau respecte, comprensió, igualdat, solidaritat per a tots vosaltres
i nosaltres,
quan jugau amb els nins i al.lots perquè puguin ésser millor que nosaltres.

Molts d'anys. HOMES I DONES,
quan passau hores i més hores en comvivència familiar,
quan coneixeu el dolor i l'alegria d'uns fills que vos preocupen,
quan donau horabaixes i vespres per a una millora d'una educació, d'una salut,
d'una convivència, d'una economia en el nostre poble,
quan actua sense passar factura del que feis sinó que és un treball diari total-
ment gratuit, de franc, sincerament personal,
quan no vos creis els millors del poble ni reivindicau que vos tenguin pels bons
enfront d'uns altres,
quan en el noble joc de la vida diària- feina, companys, política, social- no
enganyau ningú, no abusau de ningú, ño veneu ni comprau ningú; i el joc és respec-
tuós, obert, clar, noble, autèntic, humà,
quan sabeu dir el propi Credo religiós sense imposicions ni exclussivismes, sinó
que és un oferiment estimat: una fe que ens empeny a ésser homes bons estimant
tot home per arribar a un demà bo per a tothom.

Molts d'anys PADRINS I PADRINES,
quan ens donau la lliçó que heu après després de tantes ensopegades en aquesta
estimada terra: arraconau velles disputes i antics enfrontaments,
quan tirau endavant un somni real: aconseguir per a tota persona necessitada:
companyia, taula parada, casa acompanyada, salut atesa, conversa d'amic,
quan compreneu les nostres curolles i posau coratge als nostres peus perquè en
aquesta Terra poguem arribar a dir-nos uns als altres amb veu
MOLTS D'ANYS de PASQUA de: Persona

Poble,
País,
Petita església.

Toni Garau.
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Aquesta vegada no era la meva intenció parlar de la campanya electoral,

creia que ja n'hi hauria prou amb les entrevistes i planes destinades als dife-

rents partits polítics o candidatures que es presenten, però a darrera hora he

canviat de pensament quan he vist com s'està duent la campanya electoral per

algún partit, concretament AP.

Una altra vegada quan parlava de les eleccions municipals vaig dir que

aquesta campanya seria molt dura i que les postures de les diferents candidatu-

res estarien enfrontades, però francament no m'imaginava que fos això.

Està bé que s'ataquin els contrincants electorals, però sempre amb raona-

ments polítics i mai amb calúmnies, falsedats, difamacions, injúries, etc.

Alguns dels cervells grisos dels defensors d'AP o dels simplement teresetes

s'han passat amb la seva campanya. El seu comportament és més propi d'un faixis-

me, d'una dictadura, i en alguns casos de fariseisme hipòcrita, que d'un joc

democràtic amb el corresponent respecte dels drets humans.

Hem pogut sentir com han intentat adjudicar, a persones d'altres candidatu-

res, fets o actuacions, que podríem dir irregulars, que no solament no són demos-

'trables sinó que tots sabem certament que són mentides.

També han emprat la tàctica dels atacs personals per aconseguir o provocar

el desencís, el desencant, la desanimació, etc.

L'actuació més caciquil ha estat la de cercar i aconseguir els vots per

correu, de les persones majors, de persones impossibilitades tant físicament

com mental, etc, baix l'amenaça que si entren els altres els retiraran la pensió,

les terres, etc. La coacció ha estat i és una pràtica habitual per aquest tipus

de gent.

Postures més intel·ligents i honrades han adoptat els altres partits. No

s'han preocupat gaire de la xerrameca i han anat perfilant el seu programa i

treballant a dins els diferents sectors del poble.

Andreu Majoral
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Les pàgines que segueixen estan dedicades a les eleccions que viurem el
pròxim diumenge dia 8. Com sabeu, vàrem oferir a cada candidatura una plana
per presentar el seu programa i una altra per contestar a unes preguntes, les
mateixes per a tots els caps de llista. Totes les candidatures varen acceptar i
ens alegram de la seva col·laboració que ens permet donar una visió de conjunt
de cara a aquestes eleccions.

L'ordre en què es presenten les candidatures respon a un sorteig que es
va fer prèviament.

Per part nostra, volem acabar amb dues indicacions:
La primera va dirigida a les candidatures: ES SAIG pretén esser un porta-

veu de les inquietuds, projectes, realitzacions i fets de tot el poble. Per
això vàrem oferir a l'Ajuntament -i aquest va acceptar- un espai de la nostra
revista per informar als ciutadans. Aquest mateix oferiment el feim al nou Ajun-
tament, qualsevol que sigui la seva composició. Estam oberts a qualsevol col·la-
boració, sempre mantenint^ com és lògic, la nostra independència informativa.

La segona ïR'îi'zâfuLx, la feim als electors: ens guardarem molt d'aconsellar
el vot a favor d'una candidatura determinada. Però sí volem recomanar-los que
votin i que el seu vot sigui pensat i responsable, que no es deixin influir
per interessos personals, familiars, etc. i que donin el vot a la candidatura
que més garanties ofereixi d'un bon govern per al nostre poble.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Aquestes són les preguntes que hem plantejat als caps de llista:

í,- £/1-0 podfite.ò £e.n. una Hne.u ex.po¿-ic¿ó de. ta te.ua ¿ituaci.0 pesiàonat i. de. £.'ac-
Li.uH.at p/io-f-e.^ ̂ionat?

2. - I de. ¿a te.ua &x.pe.n¿¿ncA.a poetica o de. pa/iLLcJ-paci.0 e.n a¿¿oci.aci.on¿ cut-
tunat¿, ¿iruLicatA, e.¿po/it¿ue.¿, etc. ?

3,- PÍA. què te. p/ie.Aente.4 com a núme./io 1 de.t te.u pan.Lit?

4. - et £e.t de. tenisi ta te.ua -f-e.ina -fLona d ' Atgaida, no pot e.¿¿e.n un p/ioSJLema
pe./L dan. a tesine, una ge.¿t¿ó e.-f-icac? Üuine.4 ho/ie.-í> podn.au de.dj.caA. a í'Ajuntament?

5,- Com uaJ.o/Le.->> ta ¿i.tuaci.6 actuat d'Atgaijda, P-ina -i Randa de.4 de.t punt de. ui.¿ta
e.conònù.c?

6,- I en i'a¿pe.de. ¿oci.at?

7. - I de.¿ de.t cajete, cuttuuiat?

8,- C/ie.U4 poA¿ttu que. a un poüte. pe.t¿t com e.t nomine. e.¿ p/ie.4ent*in quaL·ie. candi.-
datu/ie.¿?

9,- Pe./i acaSLan, quAne.s> pe.ns>e.s> que. ¿ón te.s> tne.s> quatitats, psUncA.pat¿> que. ha
de. te.nisi un (Latte.?
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Nota preliminar: El Partit 'Socialista
Obrer Espanyol (PSOE) es presenta per
primera vegada a aquestes eleccions muni-
cipals d'Algaida} el seu candidat és al
mateix temps secretari general de dita
Agrupació local.

1,- El meu nom és Antoni Vega Balles-
ter, nascut a Llucmajor (4-IV-50)} casat
a Algaida, on fa deu anys que visa som
pare de tres fills i la meva activitat
professional és la d'administratiu a
1'empresa "Rumasa".

2,- La meva experiència política es
basa en la meva simpatia política cap a
les idees del partit socialista» és notò-
ria la captació d'una majoria de gent
per part d'aquest partit en base a una
similitud d'idees, i la seva finalitat
és el benestar i convivència mútua i
afectiva. En quant a la meva participa-
ció en 1'àrea social i demés associaci-
ons he de dir que, si bé he estat fins
ara espectador, en endavant intentarem
donar majors incentius fomentant les
mencionades àrees socials, culturals,
esportives, etc.

3.- El motiu pel qual em present com
a candidat no és altre que el que ho han
decidit i acordat així els meus companys
de candidatura.

4,- El fet de tenir la meva feina a
una empresa de fora poble potser sigui
un factor positiu, ja que la separam de
lo personal ; així podré dedicar el meu
temps en el seu conjunt al nostre Ajun-
tament.

5.- En l'aspecte econòmic he de dir
que en lo referent als imposts directes
i indirectes i amb dita base pressupos-
tària d'ingressos i demés tasses tenim
dues àrees distintes, és a dir, les
prestacions globals de què disposa el
Consistori, pressuposts que es deriven
en despeses corrents, que. són despeses
de personal, ajuntament, i demés serví-

eis (escoles, adobs de carrers, fems i
esports), tot això aplicat proporcional-
ment a Pina i Randa.

Obtenim lo que és el pressupost ordi-
nari anual, que en el seu cas ha d'ésser
nivel lat en el seu conjunt, és a dir,
iguals entrades i sortides.

6.- Dins de l'àrea social és menester
que hi hagi una major participació del
conjunt de persones en igualtat de condi-
cions ja que amb dita unió farem més
poblei que no quedi reduïda a una àrea
de pocs, nucli de personalismes i exclu-
ent del reste del poble.

7,- Es d'agrair que tenguem la Biblio-
teca Municipal, cedida per la xerxa bi-
bliotecària del Consell} crec que s'ha
d'incrementar per oferir un major inte-
rès en el seu conjunt a qualsevol ciuta-
dà} a més hem de posar el nostre màxim
esforç en la conservació i recuperació
del nostre patrimoni artístic, així
com en l'ordenació del nostre Arxiu} tam-
bé hem de fomentar unes festes populars
i normalitzar la nostra llengua a nivell
institucional i social.

8,- Òbviament, quan hi ha més candi-
datures deduïm que hi ha inquietud polí-
tica i diversitat d'idees, lo qual és
bo i positiu.

9.-
a) Més que de qualitats, parlaré

d'objectius} i els meus i dels demés com-
panys de candidatura es nodreixen de ga-
nes de fer feina, és a dir, treball,
treball eficaç i net.

b) Tenir una noció concreta de cre-
ativitat i responsabilitat a nivell col.
lectiu, a més d'un tracte sense formu-
lismes ni restriccions personals.

c) Es important que al final de qua-
tre anys de gestió municipal es pugui
mirar endarrera amb la idea que s'ha fet
una bona labor i que cada ciutadà tengui
una bona imatge de la feina feta i que
molta gent pugui dir que va esser un bon
batle.
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1,- Tene 31 anys» casat» amò dues

filles í treball d'auxiliar administra-
tiu al Consell General Interinsular a
la Conselleria d'Agricultura.

2.- Som concejal de l'Ajuntament d'Al-
gaida, càrrec que he ocupat durant els
darrers quatre anys.

Actualment som president de l'Asso-
ciació de Veins de Pina, per esser-ho
de la Junta constituent.

Membre de la Unió de Pagesos, vaig
formar part de la Secretaria d'Economia
representant a la Unió en el Congrés
constituent de la C.O.A.G. a Madrid.

També vaig ésser membre de la junta
directiva del teleclub de Pina.

3,- En primer lloc per ésser l'únic
candidat al número 1 que es presentà
per la llista. Perquè tene ganes de tre-
ballar pel poble de Pina. I per conti-
nuar la labor feta durant els quatre
anys de la passada legislatura a favor
de Pina.

4.- Durant aquests quatre anys, el te-
nir la feina fora d'Algaida no ha estat
una trava per cumplir amb les obligaci-
ons que m'imposava el càrrec de regidor,
i crec que he pogut fer una gestió efi-
caç, sempre tenint en compte que bàsica-
ment ha estat enfocada de cara als pro-
blemes de Pina. Les hores de dedicació
depenen del càrrec que ocupi a 1 'Ajun-
tament .

5.- Algaida ha atès molt bé els seus
problemes propis, mentres que Pina i
Randa històricament hem estat marginats,
exceptuant els darrers anys en què l'A-
juntament actual ha concedit, valent-
ment, una autonomia econòmica pressupos-
tària a Pina, i sembla que continuant
aquesta tònica s'aniran reduint les di-
ferències d'infraestructura municipal
(camins asfaltats, zones esportives, lo-
cal, cultura, etc.).

6.- A Pina l'atenció a la tercera
edat falta totalment quan a Algaida
hi ha un local i una associació pels
jubilats.

L'atenció sanitària: a Pina no hi ha
metge resident, emperò no mos podem quei-
xar; les monges fan una gran labor i, a
falta d'apotecaria, seria molt interes-
sant incrementar els medicaments bàsics
del "botiquín" de ca ses monges mitjan-
çant aportacions municipals.

Educació: a Pina es redueix a una
guarderia a ca ses monges, molt útil; la
Ia etapa d'E.G.B. seria molt convenient
que es pogués implantar a Pina; ara, com
sabeu, la Ia i 2s etapes es fan a Al-
gaida.

7,- A Pina fins ara (exceptuant les
festes populars) es pot dir que l'acti-
vitat cultural ha estat nul.la. Ara
es canalitza a través de l'Associació
de Veïns. La trava més grossa és no dis-
posar d'un local social per a les activi-
tats, és un dels objectius de la candi-
datura.

8.- Lo positiu pot ésser que no hi ha
una bipolari tzació i en canvi hi ha re-
presentació dels distints sectors ideo-
lògics. El perill és que l'Ajuntament
sigui ingovernable: es tracta que dins
les normals diferències d'opinió tots
els regidors facin un cos comú per re-
soldre els problemes del municipi.

9,- Ha d'ésser moderat i, a la vega-
da, ha de fer respectar la seva auto-
ritat.

Integrador de les distintes tendèn-
cies presents a l'Ajuntament.

Intentar que les decisions que es
prenguin siguin lo suficienment consen-
suadas, no voler imposar la majoria
de les seves decisions de forma esclafa-
dora damunt la minoria de l'oposició,
respectar-la.



1.- Bé, som nascut a Algaida fa 32
anys, som casat i tene dos fills i visc
al carrer de l'Amargura. Pel que fa
a l'activitat professional, som Llicen-
ciat en Filologia, he estat professor
d'Institut i actualment ho som de la Uni-
versitat en concret a l'Escola de Forma-
ció del Professorat d'E.G.B.

2,- Actualment encara som Conseller
del Consell General Interinsular i del
Consell Insular de Mallorca fins passa-
des les eleccions, per tant la meva ex-
periència es dóna als màxims organismes
polítics de les Balearsi quant a l'acti-
vitat política de militància fa 9 anys
que en faig i he estat perseguit per de-
fensar la llibertat de les persones. Des
del primer moment vaig treballar a l'O-
bra Cultural fent tasques de recuperació
culturals. Estic afiliat al STEI, sindi-
cat de treballadors de l'ensenyança, i
som membre de l'executiva del PSM. Així
i tot la cosa que més satisfaccions m'ha
donat ha estat la recuperació dels Cos-
siers i esser-ne membre.

3.- Vàrem fer una reunió àmplia de
gent apropada a la nostra manera de
pensar i en unes votacions m'elegiren.
Al principi volia descansar i no presen-
tar-me, però després vaig pensar que se-
ria una traïció al poble d'Algaida, no
oferir la meva experiència dins el món
de la política; també és una manera d'a-
grair que a les passades eleccions me
votassin la majoria d'algaidins.

4.- No, la meva feina té un horari
irregular així que perfectament ho po-
dria compaginar. Només les necessàries,
és a dir, totes les que facin falta.

5.- Crec que vivim uns moments difí-
cils, ens apropam a un creixement zero
i això econòmicament és negatiu ja que
la nostra societat no genera nous llocs

de feina. La nostra idea bàsica en a-
quest terreny és la d'impulsar l'organit-
zació del treball en cooperatives, aju-
dar a les petites empreses que són l'au-
tèntic motor de l'economia d'un poble i
fomentar l'explotació agrària familiar.
El nostre govern a 1'Ajuntament impulsa-
rà la instai.lació de serveis de produc-
ció i evitarà tot el que pugui l'empo-
briment i l'especulació que n'és la
font principal.

6,- El poble ha de créixer, hem d'evi-
tar que la població dels nostres tres
nuclis, Algaida, Pina i Randa, vagi dis-
minuint. La gent jove ha de trobar ali-
cients, és per això que al nostre progra-
ma introduïm una àrea de Joventut i es-
plai. Hem d'aconseguir que els nostres
serveis socials no siguin inferiors als
de qualsevol altra ciutat o poble f són
serveis urgents: una bona escolarització
i uns bons serveis sanitaris. Les rela-
cions amb Pina i Randa han d'ésser òp-
times i això només ho aconseguirem do-
tant-los d'una autèntica autonomia de de-
cisió. I finalment equilibrar els sec-

tors donant facilitats als menys afavo-
rits i promoure cooperatives per poder
adquirir d'una forma fàcil vivendes.

7.- L'aspecte cultural és el més
afavorit ja que un bon grapat de grups
s'han encarregat de despertar-nos i si-
tuar el poble d'Algaida entre uns dels
més envejats per l'aspecte cultural. Con-
tinuar treballant i afavorint les ini-
ciatives.

8,- Cadascú té el dret de participa-
ció, a mi em sembla correctíssim sempre
que ho facin amb la il·lusió de poder
governar bé i justament el terme.

9.- Capacitat, dinamisme i hones-
tedat.
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(P. O.P)- (U. L)

Ŵ ã̂.|
J.- ^aig néixer a Algaida t tene 31 anys,
estic casat i exercesc de manescal,
professió de la qual teñe unes quantes
especialitats.

2,- Tota la meva experiència associativa
sindical i esportiva correspon a la meva
època d'estudiant.

3.- Em present com a número 1 de la Coa-
lició (Aliança Popular, Partit Demòcrata
Popular i Unió LLiberal) per haver-ho de-
cidit així els meus companys de candida-
tura.

4.- La meva professió liberal l'exercesc
preferentment a Algaida i a qualsevol lo-
calitat on siguin requerits els meus ser-
vi ci s professionals. En quant a les ho-
res que puc dedicar a l'Ajuntament,
senzillament hi dedicaré totes les hores
que siguin necessàries.

5.- La situació econòmica del nostre ter-
me municipal no és més que un réflexe fi-
del de la desastrosa situació econòmica
de tot el país f no obstant, ha d'ésser
missió preferent de 1'Ajuntament el fo-
mentar per tots els medis al seu abast
la creació de feina, de llocs de feina,
fomentar les iniciatives privades en tal
sentit i ño frenar-ne la creació com
s'ha fet a molts dels Ajuntaments actu-
als.

6,- En l'aspecte socio-economic tendrem
una atenció preferent cap al nostre Col-
legi Nacional i a les seves instal·la-
cions deportivo-recreatives, procurant
atendre les seves més mínimes necessi-
tats. Dotarem a Pina d'una autèntica i
digna instai.lació esportiva, protegi-
rem i fomentarem la nostra Banda de
Música i la seva escola de músics joves
per a la seva continuïtat.

Procedirem a un detingut estudi d'a-
quells imposts que incideixen directa-
ment sobre els nostres soferts agricul-
tors a fi de reduir-los en lo possible.
En quant al problema de la Planificació
Urbana, ha d'ésser un autèntic Pla de
servei a la col·lectivitat, amb amplitud
de mires i sense criteris restrictius.

7.'- En l'aspecte cultural lo que sí
puc dir és que no utilitzarem ni manipu-
larem amb fins partidistes polítics les
tradicions populars i festes, ni tampoc
suplantarem la lliure iniciativa cultu-
ral dels ciutadans amb un dirigisme asfi-
xiant.

La nostra postura és la de dur a
terme una política cultural que propor-
cioni als ciutadans instruments i possi-
bilitats que ampliin i enriqueixin l'ho-
ritzó de la seva dimensió, la seva lli-
bertat i la seva creativitat, L'art i
la cultura han d'esser una vivència per-
sonal dels "valors i objectes culturals"
que l'esquerra tracta d'imposar a través
d'entitats pseudoculturáis, d'esplai,
benèfico-interessades i publicacions pe-

riòdiques..
Conseqüentment, ens afanyarem per dur

a terme una política activa re^recupera-
ció i conservació del patrimoni històri-
co-artístic.

8,- Efectivament, és negativa per com-
plet la presentació de quatre candidatu-
res» si una d'elles no guanya per ampla
majoria i si la totalitat des que surtin
elegits no demostren un sentit comú i es-
timació al poble, pot resultar-ne un
Ajuntament ingovernable.

9.- Recte, educat i comprensiu; però jo
n'hi afegiria una altra, realista.
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P A R T I T S O C I A L I S T A O B R E R E S P A N Y O L

P S O E

Vos presentant la candidatura que el Partit Socialista Obrer

Espanyol proposa per a les eleccions municipals:

1.- ANTONIO VEGA BALLESTER
2.- SEBASTIÁN CERDA AMENGUAL
3.- ANTONIA ROTGER Tous
4.- RAFAEL B I B I L O N I GARAU
5.- GUILLERMO JORDÀ FIOL
6.- JAIME VANRELL Pou
7.- AGUSTÍN VANRELL GARCÍAS
8.- BERNARDO MUNAR MIRALLES
9.- ANTONIO TROBAT GARCÍAS

10.- GUILLERMO GELABERT OLIVER
11.- CATALINA TROBAT OLIVER
12.- RAFAEL B I B I L O N I MUNAR

Els qui formam la candidatura vos demanam el vostre vot.

VOTA P S O E

PSOE
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CANDIDATURA INDEPENDENT DE PINA

Començarem exposant la manera i els motius que donarem lloc al naixement d'a-
quest.a candidatura INDEPENDENT:

- Vi-ta 1 "f •:* jnoraia econòmica aconseguida durant la passada legislatura.
- La nof.tr j necessitat de conservar-la i incrementar-la amb un pressupost extraor-
dinari cada legislatura.
- I el desig de no incidir políticament a cap partit (candidatura) d'Algaida,
i al mateix temps tenir una representació de Pina dins l'Ajuntament.

Vàrem decidir fer una candidatura "INDEPENDENT", tota de pineros. A tal efecte
es convocaren dues reunions, una informativa i una altra perquè totes les perso-
nes interessades poguessin entrar a formar part d'aquesta llista.

Es de ressaltar la col·laboració dels pineros amb aquesta candidatura, tant
per confeccionar els 13 components, com per aconseguir les firmes necessàries per
poder-mos presentar com independents.

Aquesta candidatura per tant fou confeccionada d'una manera oberta i d'una ma-
nera democràtica, creim que els que han optat per altres opcions tenien perfecta
cabuda i se contava amb ells per formar part de la llista dels pineros, a fi de
tots junts fer una pinya per defensar els interessos de Pina.

OBJECTIUS:

- A curt plac: 1) Mantenir el servei de neteja.
2) Mantenir el servei d'il·luminació.
3) Dotar al poble d'un local social.
4) Augmentar i reactivar les activitats culturals de tot caire.

- A mig plac: 1) Asfaltar el màxim possible de camins de Pina.
2) Dotar a Pina d'una zona esportiva completa i digna, d'acord amb

els desitjós del poble.
3) Dotar al poble d'una nova il·luminació.
4) Gestionar la implantació del primer cicle d'E.G.B. a Pina.

- A llarg plcty:l) Canalització d'aigües brutes i netes.

En quant a tot lo dit, creim que són les necessitats bàsiques a curt, mig i
llarg plac, uel poble de Pina que 'estan en mans de l'administració municipal;
no obstant, legut a la nostra peculiar situació de llogaret, totes aquestes coses
seran acordades en el seu moment PEL POBLE, és a dir per TOTS ELS PINEROS, junta-
ment amb el "egidor que tenguem.

Es per tots els motius abans exposats, que vos demanam el recolzament a la
CANDIDATURA INDEPENDENT DE PINA, amb el vostre vot, a tots vosaltres PINEROS.

feim compi.es de treballar amb il·lusió i dedicació pel poble de Pina per.tal
d'aconseguir lo més ± millor per Pina. Esperam que no vos decepcionarem, pés
per això que vos demanam el vostre vot i d'aquesta manera depositareu la vostra
confiança en nosaltres, que, com sabeu, som tots pineros com vosaltres, i lo
manco que podem fer és treballar per Pina.

¡PINERO; VOTA "CANDIDATURA INDEPENDENT DE PINA"!

COMF1AM AMB EL TEU VOT.

!SI PINERO ET SENTS VOTA INDEPENDENTS!
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O F E R I M A L P O B L F

D ' A L G A I D A

NACIONALISTES DE MALLORCA

J O V E N T U T I E X P E R I È N C I A

Perquè :
-Creim en la llibertat

-Tenim il·lusió

-Som un poble amb futur

-No ens assusta la feina

A R A M E S Q U E M A I !
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

A L'AJUNTAMENT I AL PARLAMENT

VOTAU

GENT QUE TREBALLA PER ALGAIDA I MALLORCA

Vos convidam a la FESTA-MITING que celebrarem divendres dia

6 a les 10 del vespre a Sa Por tassa.

Intervendrán:

Bi el Majoral

Jaume Santandreu

Actuació del Conjunt d'Algaida. La Banda de Música farà un

passacarrers. Hi haurà ball de bot i música moderna.
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COALICIÓ D'ALIANÇA POPULAR. PARTIT DEMOCRATA POPULAR

I UNIÓ LLIBERAL

LA C O A L I C I Ó A.P. - P.D.P. - U.L. PRETÉN D I R I G I R L ' A C C I Ó D'AQUEST
M U N I C I P I .

EN AQUESTS MOMENTS ELECTORALS ÉS NORMA FER PR-OMESES QUE NO S*A-
COMPLEIXEN. NOLTROS NO FAREM PROMESES QUE NO POGUEM COMPLIR.

PER AFIANÇAR I MILLORAR LA SITUACIÓ ü'AQUES.T M U N I C I P I , OFEREIX!

VOLUNTAT DE TREBALL
RESPECTE A LA LEGALITAT
MORALITAT D'EQUIP
P A R T I C I P A C I Ó CIUTADANA
INFORMACió

AMB VOLUNTAT DE TREBALL, ACONSEGUIREM UN M U N I C I P I MILLOR.
RESPECTANT LA LEGALITAT. RESOLDREM.ELS PROBLEMES LOCALS.
AMB MORALITAT D'EQUI P, COMPLIREM AMB LES NOSTRES OBLIGACIONS.
AMB LA VOSTRA P A R T I C I P A C I Ó CIUTADANA, TENDREM AUTÈNTICA DEMO-

CRAC I A. •
AMB I N F O R M A C I Ó S A T I S F A C T Ò R I A , V A L O R A R E M LES C R Í T I Q U E S A LA NOS-

T R A G E S T I Ó .

VOTANT ALIANÇA POPULAR - P.D.P. EL M U N I C I P I TENDRA UNA CORPORA-
CIÓ QUE ASSUMEIX UN COMPROMÍS DE S E R V I C I .

APROFITAM PER DONAR-VOS A CONÈIXER ELS COMPONENTS QUE FORMEN LA
NOSTRA CANDIDATURA:

1.- BERNARDO SASTRE SASTRE
2.- PEDRÓ OLIVER BALLESTER
3,- ANDRÉS ROCA JAUME
4.- GABRIEL SALAS FULLANA
5.- ANTONIO ANDREU MUT
6.- ESTEBAN VANRELL BARCELÓ
7.- PEDRÓ ISERN MULET
8,- GABRIEL SALAS JAUME.
9.- JAIME PUIG FULLANA
10.- JUAN OLIVER SASTRE
11,- ANTONIO VANRELL JUAN
12.- JAIME FULLANA JUAN
13.- MIGUEL VANRELL JUAN

VETERINARió
MECÁNi ço
AGRICULTOR
INDUSTRIAL FONTANERO
INDUSTRIAL CARPINTERO (PINA)
HOSTELERÍA
OBRERO DEL CALZADO
MAESTRO ALBAÑIL
AGRICULTOR
AGRi CULTOR
AGRICULTOR
INDUSTRIAL FONTANERO
EMPLEADO I B E R I A

L A V E R T A D E R A R E C U P E R A C I Ó D E L N O S T R E M U N I C I P I ESTÀ E N L E S VOSTRES
M A N S .

VOTAU ALIANÇA POPULAR - P. D. P. !
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-MOTES D'ARXiU.-

Ja dins el segle XVII trobam repeti-
des vegades l'acord de contractar un bo-
tiguer; es veu que el contracte era anual
amb possibilitats de prorrogar-lo. L'any
1.623 s'acorda fer una crida per adjudi-
car aquest càrrec a "qui més bestreurà i
qui per manco mesurarà".

Es parla també de despeses per adobar
la botiga i a mitjans del segle XVII
(1.649) es cerca una casa per llogar per-
què -diu un dels Jurats- "no tenim botiga
ni hostal ni casa de la vila". I aquesta
situació es manten durant molt d'anys.
(Fent un incís, direm que la situació
econòmica del nostre Ajuntament durant
el segle XVII és molt difícil i necessi-
ta endeutar-se contínuament.

Seria llarg enumerar els acords que
tenim recollits de l'Arxiu Municipal so-
bre la botiga i el botiguer. Per tant, no-
més copiarem un acord ja de l'any 1.770
que aclareix bastant la situació. A una
Sessió de 1'Ajuntament s'elegeix "per bo-
tiguer a Francesc Oliver "Forner" amb les
obligacions d'haver de tenir blat i demés
grans en sa casa, que li deuran fer apor-
tar, i tendra de venedures a sis diners
per quartera; tendra obligació de tenir
arròs, fideus i totes espícies i sols po-
drà prendre per venedures un diner per
lliura, a excepció del pebre bo que ten-
dra dos diners per cada unça; i tendra
obligació de tenir sempre pa, en tal que
si han de venir soldats lo deuran avisar
antes, i així mateix degui tenir oli per
vendre a los qui li'n voldran comprar, i
deurà denunciar el preu a què l'haurà
comprat, ara sia al Regidor o Diputat de
setmana per posar-li lo preu; i la Vila
li pagarà cada any tres lliures per son
salari tenint lo predit".

Pensam que aquest document és molt
clar en l'exposició: estam davant un
servei municipal, molt controlat, amb
unes obligacions ben clares i" amb uns mar-
ges comercials molt réduits; és per això
que l'Ajuntament el compensava amb una pe-
tita subvenció anual ja que el guany
que obtenia de la venta dels productes
era molt petit.

En resum i com dèiem al principi, una
situació ben distinta de l'actual.

Intentem imaginar-nos la nostra vida
sense les botigues de queviures, unes bo-

tigues on acudim sempre que ens manca
qualsevol cosa de menjar i que ens propor-
ciona tota la sèrie d'utensilis i produc-
tes necessaris pel bon funcionament d'una
casa. Evidentment, les botigues ens re-
sulten imprescindibles i és inimaginable
prescindir-ne.

Ara bé, hem de pensar que no sempre
ha estat així. La realitat de segles pas-
sats era molt distinta. Una botiga era
un magatzem on es guardaven els cereals
de la vila i que estava sota la dependèn-
cia de l'Ajuntament, dels Jurats. De fet,
moltes de vegades i sobretot a les viles
més petites només funcionava en temps de
manca o escassesa de blat.

Transcrivim una cita de la "Història
de Mallorca" de diversos autors (Edit.
Moll. Els treballs i els dies. Vol. II,
pàg. 104) que ens explica bastant bé el
funcionament d'aquestes botigues:

"Compraven el blat en el moment de l'a-
nyada a un preu raonable; llavors, en èpo-
ca de sembra, el venien o el deixaven als
habitadors de la vila. Si els Jurats no
tenien diners a bastament per a comprar
el blat, cercaven les persones que en dei-
xassin a la Universitat (Ajuntament) a un
interès determinat.

"Les botigues també podien vendre blat
per al consum alimentari. El càrrec de
botiguer solia ésser anual, amb l'obli-
gació de vendre el blat d'acord amb un
contracte prèviament establert entre
ell i els Jurats. D'aquesta manera compli-
en una funció reguladora, evitant que els
preus es disparessin en els moments d'es-
cassesa. Fins i tot deixaven als més
necessitats el cereal per a la sembradura
0 el consum, amb l'obligació d'haver-lo
de tornar a la pròxima anyada".

Pel que fa a Algaida, les primeres ci-
tes de la botiga que trobam al nostre Ar-
xiu Municipal corresponen a finals del
segle XVI. Concretament, a un llibre d'ac-
tes de l'any 1.597 es parla de la necessi-
tat d'obrir una botiga: "no tenim l'anya-
da tan bona com se pensava i així com lo
poble no puga estar sens botiga i lloc on
se ven blat..." L'any següent es compra
molt de blat i ordi i es fa un contracte
amb un botiguer encarregat de guardar-lo
1 vendre'l.

Pere Mulet
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Aquest és l'equip de Futbet
de Pina, que s'ha proclamat
brillant campeón del torneig
de futbet disputat a LLoret.

L'equip de Pina ha aconse-
guit un total de 14 punts en
9 partits; 6 victòries, 2 em-
pats i una derrota.

Ha marcat AB gols i n'hi
han fet 17; el promig de
gols que ha marcat per partit
ha estat de 5 gols i n'ha en-
caixats 2 per partit de pro-
mig.

Els goleadors
de Pina han estat:
Rafel Servera
Rafel Oliver
Jaume Amengual
Gabriel Aloy
Jaume Oliver
Pau Servera
LLorens Jaume
Felip Ramis
Joan Sureda

de l'equip

12 gols.
11 gols.
9 gols.
6 gols.
3 gols.
gols.
gol.
gol.
gol.

Els darrers resultats obtinguts foren:
27-03-83 Tiburons - C.D. PINA: 2-2
10-04-83 Quintos - C.D. PINA: 1-9
17-04-83 Dodotis 40 - C.D. PINA: 7-4
24-04-83 Pla de Mallorca - C.D. PINA: 0-3

Així és que hem de dona l'enhorabona als jugadors del Pina que sense tenir
camp propi per entrenar, han fet tan bon paper dins camp extern. Volem recordar
que la gran final es disputarà el pròxim dissabte dia 7 de maig el de capvespre,
esperam que els pineros aniran a animar el seu equip i que hi hagi sort.

NOMS DE LES FINQUES I POSSESSIONS DE PINA;

Hem volgut fer una relació dels noms que tenen les finques del voltant, de
Pina; pot ésser que mos n'hàgim deixada cualquna, esperam que això servesqui per
donar a conèixer aquests noms als mes joves i qualcun de no tan jove de Pina,
ja que hi ha noms d'aquests que a lo millor moltes persones de Pina ja no han
sentit anomenar perquè són finques que el que les compra li ha canviat el nom.
o el seu nom antic només el recorden els mes vells. Hem d'agrair la col·laboració
que mos ha donat En Bernart Coll ("Quefe").

Noms de Possessions; Son Ribes, Son Bou, Son-Perot, Son Miquelet, Es Rafal, Son
Vesquida, Son Barrera, Sa Casa Nova, Son Jaume Maig, Son Servera, Son Serveret,
Can Munar, Son Corró, Can Palem, Son Moll, Can Durí, Son Campà, Es Molí d'aigua,
Can Baldo, Son Romaguera, Son Boet, So n'Amora Nou.
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Noms de finques : seguirem sa seua distribució geogràfica.
Sa Tira de pins, Can Dides, sa Bisbal, Can Xina, Son Maig, Ets Establits, Can
Blanc, Ses Rotes, can Dineret, Darrera sa pietà, Na Coa Negra, Es Son Reus, Can
Beca,' Es Camp' des Pi, Sa Costa, Na Felipa, Can Ferrí, Es Pou Salat, Na Trapó,
Na Garrover. Es Vinvet. Can Carles. Son Perolí, can Carut, Na Mora, Son Poi,
N'Atingi, Cas Sinier, Can Pujau, Son Motserrat, Es Camí d'en Real, Cas Mut, Can
Català, Can Boi, Sa Creueta, Ses Veles, Es Pont, Es Camp des torrents, Ses Moles,
Ca n'Orell, Son Pou, Sa Tanca, Ses Tanquetas, Ses Tanques, Son Matgí, n'Abraham,
Sa Vinyeta, Sa Coma, sa Font de Marina, Sa Garriga, Na Paraesa, Camaui, Son Quis-
tó, Son Bou Correu, Can Verd, Marina.
Dins Son Ribes hi trobam; Ses Rotes Velles, Ses Rotes Noues, Sa Pietà des Carrit,
Sa Pietà d'en Ferri, Es Pujol, Es Pouet, Ses Coues, Sa Vinya, Es Antigois i Sa
Garrigueta.

DEFUNCIÓ; El passat dia 27 d'abril, moria als 49 anys d'edat En Bartomeu Quetglas
Ribot, des d'aquí v/olem donar el nostre condol a la seua esposa, filles, mare
i gendre. DESCANSI EN PAU.

Xesc Oliuer

ACTIVITAT ELECTORAL

Dins aquesta secció de noticiari .és
obligat fer una referència als mitins
i presentació de candidatures que s'han
produït.
-Dia 22 va obrir el foc el PSM amb la
presentació de la candidatura i del
seu programa de govern; parlaren els res-
ponsables de cada una de les àrees d'ac-
tuació municipal.
-Dia 28 va ésser el PSOE qui presentava
el seu candidat a batle. Van intervenir
a la reunió diversos candidats del PSOE
al Parlament, entre ells Fèlix Pons.
-Dia 29 era la coalició AP-PDP-UL la
que feia el seu oferiment amb interven-
ció del seu cap de llista i de candidats
al Consell, entre d'altres Gabriel Ca-
ñellas.

Per la setmana del 2 al 8 de Maig hi
ha programats diversos actes electorals.

ES SAIG i Obra Cultural volen fer una
aclarado: la nostra intenció era d'orga-
nitzar una taula rodona pel dissabte dia
30 amb els quatre caps de llista. Es
varen fer les gestions pertinents i
tots els partits hi estaran d'acord,
llevat d'un d'ells (AP) que va rebutjar
la nostra oferta. Per això no s'ha pogut
celebrar aquesta confrontació de progra-
mes que -pensam- hagués pogut ésser
clarificador davant el poble.

HOMENATGE A JOAN MIRO

ES SAIG no vol deixar passar els
90 anys del mestre Joan Miró sense de-
'icar-li un petit i sincer record. Molts
d'anys.
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qu* diuen
¿n. tentL·iem un que. de.ia que. aix.ò de* iem.t e.ttd moli, pe.n.0 molí Hé., pesió...

(tejnp/ie. kave./i-ki d'' kave.n. quoique, empegó...). Sí un té tsiattot dz fjsjuio o de.
uicL·ie., g/iottotf conve.ndnia que. pattattin qualque, día a /le-coitui-ho, penique, ti-
no, ko ton.nan.an a Luían, dint una vo/ie.n.a, í te.n.ia una ¿.lástima.

Clar que, deia aquest mateix, sa solució a lo millor.és dur-ho tot an es
mateix lloc, i com que ja n'hi ha un que sembla un cémenter i de cotxes, hi po-
drien dur tots es trastos vells i mals d'esvair. Perquè an es carreró que hi ha
devora es Quarter de .sa Guàrdia Civil, devora es camp de futbol, ja ho pareix
un cementeri, sobretot si hi duen es tractor que encara és a sa Plaça (i hem sen-
tit a dir que li volen dur, empenyent).

P&n. ce./it que. du/iant aque.tt pattai me.t d' aL·iii ka de.tapaJie.tcut un can.omuií
de. Hagatge. que. hi havia de.vo/ia ¿a Peix&teJiia. Un que. en pactava demanava ¿í ha-

via e.ttat t'Ajuntame.nt, l'amo que. i'hi havia potat, e.t £eMe.te./it, o... No taÃem
qui ha e.ttat. Lo que. ti et ce.nJL et que. ti ha e.ttat t'Ajuntame.nt (i aque.tta é.t
¿a nott/ia opinió) no et una manio&Jia e.ie.cton.aiitta, perquè, n'hi ha poet que.
n.e.pe.te.tquin. cncoJia que. tejnp/ie. n'hi ha que. ve.uen (Le.lMjMe.t "politique.^" i manio-
&Jte.t *e.£e.c.ton.aLLtte.t* allà on no n'hi ha.

De la Pau, de sa "tercera" festa de Pasqua, n'hem sentit parlar molt,
i bé. Lo de ses carrosses enguany ja va esser massa, perquè, a més d'haver-n'hi
moltes, eren totes bones. Hi hagué qualque jurat que va tornar a fer llarg a
s'hora de puntuar sa carrossa que tenia ses seves simpaties (o els seus nins),
i va fer baix per ountuar ses altres, però això no té cura. Sa participació, com
dèiem, va ésser molt més alta que anys passats, tant en carrosses com a damunt
s'era; els més vells no recordaven cap festa a on sa gent tengués tan bo de
fer sortir a rotlo, a ballar o a fer números.

Això, pe./L molta ge.nt, va dem.ottn.aA. que. quan una cota et de,t poÍJte,, e.t po-
üie. ¿a te.ntf i, to&ie.tot ti e.ttà He.n on.gonitz.odat temp/ie. tu/it üé. N'hem te.ntit
moltt que. ata&.ave.n t'on.ganitz.acio de.lt *pipe.n.t* (que. tenie.n una cansiotta i tot).

Fa un parell d'anys que aquest Sord va sentir a dir que es viatge de ses
Escoles seria millor que el fessin més aprop que a Andorra o a Ceuta; idò en-
guany hem de dir que hem sentit alabar s'idea d'anar a una de ses nostres illes
més petites. I com que ho hem sentit, així ho deim.

Un que. va o tott e.í.t mitint que. e.t JLan at potile, (al manco a tott eJtt que.
t'kan £e.t ¿int asía) de.ia que. e.ttà endanjiesi de. ve.usie. ti e.lt politict que. e.t p/ie.-
te.nte.n a te.t eJÍe.cciont de. dia 8 de. maig donaran una leticò ait qui kan govejinat
aque.ttt da;uie.n.t quaL·ie. any t: a tott te.' it hi ha vitt une.t gane.t de. £e.n, £eAna pe.i
poHie. i de. no atacan. e.it aiL·ie.t pantJJLt que. t'aiL·ia vegada no hi havia e.n ge.ne.-
n.ai ( temp/ie. hi ha e.x.ce.pciont),

Els polítics novells han demostrat que enramellar sa Plaça no és tan mal
de fer com diuen. Per Sant Jaume estan vuit dies posant paperines i adornant,
però un divendres, a sa sortida d'un mitin, no hi havia res a la una des vespre,
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i l'endemà a les set (aquest s'aixeca dematinet, mal sigui dissabte) sa Plaça
estava tota enramellada i empaperinada de banderetes. Ara veurem si s'Ajuntament
nou per Sant Jaume empaperinarà com cada any o ho faran els mateixos conce jais,
que ja en saben.

Usi que. pa**a molt pe.* ca/uiesi de. Palma de.man.ava *i e* me.tge. noa ie.ce.pta mot-
te.* me.* ¿nje.cc¿on* que e.1* altne.*, penique. da^uie/iame.nt ha v¿*t ¿a consulta de.*
p/iacLicant molt me.* conco/ine.guda que de. co*tum ( cu./u.o*amejit, la majo/u,a *6n
d'una de. le.* candidatiuie-*, *a ve.u que. *a malaltia no ka pe.gat a tot* el* candi-
dat* pest an. igual),

No vos preocupeu que aquest mes no en parlarem de dinars i sopars. I no
és que no n'hi hagi haguts. Només de comptar-los no mos bastaria una plana sen-
cera.

*<_**.

EN JGSEP PUIG5ERVER, PREMIAT

El nostre artista en Josep Puigserver
ha participat recentment a dues exposi-
cions celebrades a França: la primera
a . Aix-En-Prov/ence 83 on se li va conce-
dir Menció Especial del Jurat; la segona
al Saló d'hivern 83 d'Avignon i va gua-
nyar-hi el Tercer premi (Medalla de Bron-
zo) . Presentava dues obres a cadascuna.
La importància de l'exposició d'Avignon
la demostra el fet d'intervenir-hi pin-
tors d'Espanya, Estats Units, França,
Grècia, Itàlia, Japó, Luxemburg, Suè-
cia i Suissa.

La nostra enhorabona.

TROBADA DE PREMSA FORANA A MONTUÏRI

Organitzada per la publicació "Bona
Pau", celebràrem el passat dia 17 a
Montuïri una de les periòdiques troba-
des que l'Associació de 'Premsa Forana
convoca per discutir els problemes i
projectes de les publicacions de la

part forana de Mallorca. Amb les admis-
sions que hi va haver són ja 31 revistes
les que formen part de l'Associació.

Després d'una visita a uns llocs
d'interès històric i artístic de Montui-
ri, pujàrem al Puig de Sant Miquel per
dinar i celebrar la reunió. Entre els
nombrosos temes tractats destacarem l'a-
cord de convocar uns Premis Periodístics
de l'Associació on hi podran participar
totes les publicacions associades. Tot
d'una que sapiguem les bases i la quan-
tia del premi vos ho comunicarem. També
es va tractar el tema de la publicitat
a les nostres revistes, es va informar
de diverses gestions de la Junta Direc-
tiva, es va donar informació de Secreta-
ria i Tresoreria, de la convidada de la
Conselleria d'Indústria i Comerç del
Consell per assistir a la Fira Nàutica
que es farà a Alcúdia a principis de
maig i altres temes.

Una vegada més es va posar de relleu
la conveniència d'aquests intercanvis
d'opinions i d'experiències entre tots
els integrants de la Premsa Forana de
Mallorca.
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T€STrt DE Lfl PAO.
La Festa de la Pau va esser un èxit. Vos ne podríem fer una detallada resse-

nya, però hem pensat que seria millor oferir-vos unes imatges de les carrosses.
No les vos podem oferir totes i n'hem hagut de fer una triadella. Que mos perdo-
nin els qui no han pogut sortir com mos hagués agradat.
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FUTBOL

Començarem pels infan-
tils: els resultats que
han tengut durant aquest
mes passat són:

Vilafranca-Algaida 3-0
Algaida- S'Horta 0-2
Manacor- Algaida 0-0

Com veim, uns resul-
tats dins sa línea que
han duit durant tota sa
temporada, si exceptuam
aquest empat a zero tret
de dins Manacor que
ha encoratjat als nos-
tres petits. Ànim i en-
davant !

Els juvenils, seguint
dins la seva regulari-
tat, van sumant punts
dins Es Porrassar i man-
tenint una bona campa-
nya; si bé podria ésser
millor, creim sincera-
ment que no s'ha perdut
per falta de ganes de
jugadors i seguidors.
Es futbol és un joc i
els altres també juguen.

Durant el mes d'abril
han jugat pocs partits

perquè han tengut uns
diumenges de descans.
Els resultats són:
Algaida- Felanitx 2-1
Espanya-Algaida 1-O

Pel que fa a s'equip
de Regional, la cosa es-
tà en l'aire, ocupam el
52 lloc a dos punts del
tercer i continuam amb
el màxim d'aspiracions
per entrar dins els
tres primers llocs que
donen dret a l'ascens
de categoria; creim
que sa moral i ses ganes
dins sa plantilla tornen
anar per bon camí. S'ha
recuperat s'il.lusió i
els darrers resultats
han estat bons si excep-
tuam sa derrota dins
Soledat, que per altra
part va ésser excessiva
si tenim en compte ses
oportunitats de què
va disfrutar l'Algaida.

Algaida-Son Roca 2-1
Algaida- Sant Jordi 3-1
Soledat- Algaida 4-2

Volem ressenyar sa
mala sort d'en Miquel To-
màs "Serrano" i en Gui-
llem Amengual "Brauet"
que han patit dues le-
sions sèries. Los desit-
jam una ràpida recupe-
ració d'aquesta rompuda
de turmell. Ànim!

CICLISME

Referent als nostres
corredors en Biel Mas i
en Jordi Trobat, vos re-
cordarem que durant el
mes d'abril han partici-
pat juntament amb altres
'corredors mallorquins
a una "clàssica" a Bèlgi-
ca; encara que no arri-
bassin dels primers,
haurà servit per mante-
nir aquest contacte tan
necessari amb altres
llocs i corredors i
guanyar experiència.

També hem de recordar
que En Biel Mas va aca-
bar es cinquè a sa volta
al Maestrazgo.

Es des grup "Poc a
poc" pareix que amb
el començament de sa
temporada de ciclisme
s'han animat ja que
molts de corredors tor-
nen a sortir cada diumen-
gue a fer carretera.

BILLAR

Hem de destacar el
gran paper realitzat
pels nostres billaristes
al Campeonat de Balears
de Billar lliure. En Ber-
nat LLompart "Blanc" va
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quedar classificat en
tercer lloc de sa màxi-
ma categoria, mentres
que en Tomeu Perelló
"Vistós", en Biel Oliver
"Torres" i en Francesc
Alomar "Can Just" copa-
ren els tres primers
llocs de segona catego-

ria.
Enhorabona a tots

els billaristes ja que
sa participació d'Algai-
da va ésser nombrosa i,
a més, destacada.

Aquest campeonat es

va celebrar a LLucmajor.

30C5 ESCOLARS

Durant el passat mes

d'abril es nins de Ses
Escoles han començat sa
primera fase des jocs
Escolars; hi participen

en aquestes disciplines:
escacs, ping-pong, fut-
bol, futbet i balonmà.

La primera jornada
es van guanyar totes
les proves manco un
dels dos equips de fut-
bet. Amb aquest comença-
ment, que no podia ésser
millor, tant nins com
educadors estan molt
animats. Aquesta fase
cpmprèn Montuïri, Algai-
da, Sineu, Porreres amb
Verge de Plontission
i Porreres, sant Joan,
Felanitx amb Joan Capó
i Sant Alfons, i LLoret.

En quant al Torneig
comarcal de futbet,
hem de destacar que
un dels nostres equips
va capdavanter i l'altre
va tercer.

Dia 15 de Maig hi
haurà una nova jornada

grup

d'aquest torneig comar-
cal de futbet.

UGLEIBDL

Pels aficionats a
l'esport hem de donar no-
tícia de l'intent de
crear un equip d'aquesta
modalitat dins Algaida
per part d'uri
joves. De
practiquen
en quant es
u'n grup nombrós i entu-
siasta que mira d'intro-
duir aquest esport.

Als joves i al.Iotes

interessats pel Voleibol
es poden dirigir an
en.Pedró Gamundí "Realet"

A veure si agafam el
Son Amar i li passam
davant.

Joan Trobat.

de
fet ja el
i d'entant

reuneix

P A S S A T E M P S

O T T E L D A

Solucions a la sopa
de lletres del mes pas-
sat. Recordareu que eren
12 malnoms d'Algaida.
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C O R D A C I J T Q Z M T

P A X P D T Y M U I C L E

I V E N C A L C A R Z N S
L F Q A I B S E L L O B D

O D T R M O I L V T V A E
T V O U T M X U P I P L S

A U I L G B R U I X E S R
L E M B Z T A L S O P K S '

S G U E J R P I O S E R O

M O C A D O R M A U S P C

P R I C A R T E S T F Q E

Sopa de. tíaL·ie.6
LocaLiJLzau. 10 joc-i

d'al.¿oí¿ -i rujie./,, £4
pot £te.g¿/i tio/ujLzontal,
ue./iilcal l ào/u.ízonial,
a £'e.nd/iei i. a I'e.n-
/ie.vé.s>.
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Una Xerradeta...uè de la darrera plana.,

70- Q.U-ÍSL ->>'ap^èn m¿o aviat, e:Jt de. Hot o
d ' a-/Lesin,at?

El ball d'aferrat perquè és més sen-
zill; a més, si l'home és ballador,
la dona s'hi adapta amb facilitat.

11- Aque-òi cusi¿e.¿ neÀJC amü La in.te.nc.-L6
de. -f-onma/i an gn.ap pe./i ¿onJLi/i a -fLo/ia po-
SJLe.?

No. La idea només és la d'aprendre
a ballar quan es faci una festa.

72- Re.c.on.daa quaiqae. anècdota /le-faie-nt
aJL SUiJti e.n ge.nesia¿ o a aqae.¿t cusi¿e.t?

Record una vegada - diu en Nofre-
que ballava ses boleres amb ses justetes
damunt sa plaça; era quan hi havia el
grup de ball. Jo vaig acabar abans que
la música i quan vaig veure que seguien
me vaig aixecar i continuar; però s'em-
pagaïment va ésser gros.

Jo -ara parla en jaume- record que un
any per Sant Jaume venia de ballar d'es
Bar. i feien carreres. Jo anava vestit
de ballador i tothom m'animava i vaig
guanyar. Més tard, quan anàvem an es
Uanbar, hi anàvem en bicicleta i fèiem
més. .bulla del trui que' del ballar. Hi
havia tres peres molt grosses i un dia
vàrem decidir menjar-ne una i llavors,
quan anàvem a cobrar (5 pésetes), va
agafar una pera, la va pesar i la mos
va descomptar del sou.

13- Pa/utant de. doHJte,su>, csie,¿¿ qae, voò
podne.a ie.tin.a/1 de.¿p/ié.s> d'aqae.¿t ca/i¿e.t?

No ho sé què farem, perqué no mos han
assegurat el sou.

Bailam per ballerà
i no per cobrera.

Margalida Puigserver i Mireia Mulet.

raff-E-S S A I G

Bollati je l'Obra Cultural
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NAIXEMENTS:
-Mes de Març:

-dia 30: üü l̂A.3..!.—£Íi£i
Polo LLaneras , filla d 'Anton i
i d ' Isabel .

- Mes d 'Abr i l :
- d i a 6 : C T_Í s ̂  j. n a__0 li^
ue£_§î íl£ni filla de JoseP
i de Margalida.
- d i a 1 4 : M£_ A n t ò n¿a__C a_£e -
llà_Uidai filla de ?>ere
Joan i de M§ Apolònia.
-dia 25: A n ̂ ò n i, a^R a m ¿1
\t_idal filla de Jaume i de
Joana.

DEFUNCIONS
Mes de Març:
Dia 3:
Rosa M u d o y Pou, ,als 69 anys,

Mes d'Abril:
Dia 2:
Josep Oliver Linar es...als 82 anys,
Dia 1 B:
M a r g a l i d a Oliver Mora..als 81 anys,
Dia 22:
Francesc Munar Oliver..als 74 a n y s ,
Dia 27:
B a r t o m e u Guetglas Ribot de Pina
als 49 anys.
Dia 28:
Joana-Aina Sastre Crespí
als 64 any s .



una xerradeta amb...
Alome RAPÍNV4 l
Jflunt TORTOS.
S'està celebrant un curset de ball;

els mestres són en Nofre Rapinya i en
Jaume Torres. Aprofitant un descans en-
tre ball i ball, hem mantengut amb ells
aquesta xerradeta.

1 - Com va començasi í,a vo^t/ia a£-i(ù.ó ai-
lati?

Jo -diu en Jaume- vaig començar quan te-
nia 6 o 7 anys; va ésser an es Vanbar i
ballàvem copeos i boleros.

Jo -ara parla en Nofre- devia tenir
7 o 8 anys; hi havia un grup que ballava
i, com que sempre m'ha agradat el ball,
hi anava. Els diumenges na Vicona n'ense-
nyava an es Viconets i m'hi vaig afegir
perquè me feien molta d'enveja.

2- Va/ie.A testisi cap me.^L·ie.?
Els meus mestres -parla en Nofre-

han estat na Jerònia Perota, na Catalina
Bondia i na Margalida Uicona.

Jo -en Jaume- n'he après mirant ba-
llar els altres; més tard, per necessi-
tat ja que n'havia d'ensenyar a s'escola
vaig anar un mes o dos an es Pont d'Inca.

3- 1 e.'n /le.co/icLe.s, qu-in va e.¿¿e.si e.1 te.u
pn.jjneji Hall? and- quú. e.1 í-altane.6?

Uà esser un copeo que vaig ballar amb
ses justetes; per cert que l'amo en
Jordi es Fobioler me deia que feia massa
voltes, que anava massa falaguer.

Jo -diu en Nofre- record que va ésser
un bolero que vaig ballar amb na Fornere-
ta.

¿t- T ay/iada, ¿aume., Hallan. e.l/> co^A-iejiò?
-i eJL Siali de. lot?

Sí, els cossiers m'agradem molt. Al
principi la ballàvem perquè no se per-
dés, però ara la vivim. El ball de bot
també m'agrada però no el trob tan nos-
tro, no està tan arrelat dins es poble
com els cossiers. M'agrada sa jota,
i per ballar d'aferrat es tango.

5- 1 a tu., Nof-fie., què ¿e va miltoi, de.
iot o d'af.nnn.aU

Tot lo que sigui ballar ja me va
bé, tots dos m'agraden. De bot, disfrut

amb es Toni Moreno, i per aferrar-me,
es vals.

6- De. qu-i va ¿o/it-ui la -idea de. -f-e.fi a-
que.¿t cLuiAei?

Hi havia un grup de gent que tenia ga-
nes d'aprendre a ballar i l'organitzàrem
a través de l'Obra Cultural.

7- Q.U.JJIÒ Halla en¿&nyau a aque.¿t c.usi¿e.t?
N'ensenyam de bot i d'aferrat, -con-

testen indistintament en Nofre i en
Jaume-, De bot .perqué n'hi ha que en
haver-hi festes populars tenen ganes de
ballar i no en saben. I d'aferrat perquè
ara que se recobren els balls dels 60
molts de joves els volen aprendre.

8- I ¿a ye.nt que. ve., a-ixÀmate.t>c é¿ ap/ie,-
ne.ni?

Com que tenen moltes ganes d'apren-
dre' n, hi posen tota la voluntat i millo-
ren aviat.

9- LI cu/i¿e.t é.¿> pe.sL a jove.¿ o e.s>tà o!Le.Jit
a tothom?

Està obert a tothom llevat dels in-
fants. Fa un parell d'anys l'Obra Cultu-
ral en va fer un per al.lots. Un curset
de ball per infants s'ha d'organitzar
a nivell escolar.

Passa a la plana anterior




