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HA A R R I B A T L'ESTIU i , AMB ELL, HA A R R I B A T MOLTA CALOR, MOLTA
SET, POCA A I G U A , V A CANCES PELS AL.LOTS I PER A GENT G R A N , MOLTA DE

F E I N A PELS PAGESOS, CAÇA PELS C A Ç A D O R S , R E V E T L E S I B E R B E NES,...

I T A MBÉ A R R I B E N LES FESTES DE SANT JAUME. O R G A N I T Z A D E S PEL CLUB

"A POC A POC". A LA PLANA 11 TROBAREU EL PROGRAMA DE FESTES QUE ENS

H A N E N V I A T .

PER PART NOSTRA, UNES BONES FESTES PER A TOTS ELS A L G A I D I N S .
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Editorial
Ha acabat el curs escolar i el tema dels estudis i de l'ensenyament és habitual

aquests dies a moltes converses. I és freqüent que a aquestes xerrades surti la pa-

raula "fracàs"; a tots els nivells de l'ensenyança es constata un augment molt con-

siderable d'alumnes que no aconsegueixen uns resultats satisfactoris: es parla

sovint del "fracàs escolar".
El tema de l'ensenyament és molt complex i la problemàtica que planteja és dife-

rent si es mira des de l'òptica de l'estudiant, o la del pare, o la del mestre. Un

comentari com el que anam a fer, forçosament ha d'ésser molt general i no pot ana-

litzar els mil i un aspectes d'aquesta matèria.

És fàcil donar als altres la culpa dels nostres fracasos, però gairebé mai és

just. Normalment la culpa s'ha de compartir i la primera passa per resoldre un pro-

blema l'hem de donar cada un de nosaltres assumint la part de responsabilitat que

ens pertoca; només així, rectificant els nostres errors, podrem exigir dels altres

que facin el mateix.
Tornant al tema, el primer punt•conflictiu el trobam en els plans d'estudi: per

una part,, aquests plans canvien contínuament i s'ha tornat normal una cosa que.no

ho hauria d'ésser, que un alumne conegui i s'hagi d'adaptar a uns quants de plans

diferents. Això ja evidencia la inseguretat dels legisladors i la freqüència dels

canvis de criteri. Per altra banda, els plans estan mal fets, carregadíssims de ma-

tèries, amb uns programes generalment massa ambiciosos i de molt difícil compli-

ment, poc adequats a la realitat social, econòmica, política del nostre temps i

molt allunyats de la realitat de cada lloc concret. Són plans fets dins un despatx

de ministeri, sense tocar massa de peus a terra, si no és que els han copiat d'al-

tres països, com si la planificació de l'ensenyament fos una cosa uniforme i vàli-

da per tot lloc i temps sense cap matització.
Quant als pares, trobam de tot: des dels qui es despreocupen per complet de

l'educació dels seus fills fins als qui amb la seva ànsia excessiva arriben a ofe-

gar la iniciativa de l'al.lot, o els qui només s'enfaden quan el fill li du una

mala nota, o els qui passen d'una actitud a una altra contraposada i despisten

l'al.lot, etc. Els casos -bastant freqüents- de pares amb bona voluntat, però man-

cats d'una orientació correcta, es podrien resoldre amb una Escola de pares que els

ajudàs a formar-se uns criteris encertats. Per aquí hauria d'anar enfocada la tas-

ca de les Associacions de Pares d'alumnes que molt sovint no tenen gens clara quina

és la seva missió i els seus objectius.
Per part dels mestres, potser el mal més greu sigui la rutina. Un mestre ha

de posar al dia els seus coneixements, ha d'aprendre les noves tècniques i mètodes
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d'ensenyança i s'ha d'adaptar B la realitat social de cada moment i a la mentalitat

també canviant dels seus alumnes. Voler fer una classe tal com es feia fa vint

0 trenta anys és un fracàs segur. Tampoc es pot descuidar l'aspecte de relacions

humanes: l'experiència ens ensenya que, dels mestres que hem tengut, recordam més

1 amb més estimació els qui foren capaços de crear una relació humana amb els alum-

nes, encara que potser no fossin els qui més coses ens .ensenyassin dels llibres.

Els nins i nines moltes vegades són les víctimes d'aquest ensenyament. És molt

còmode dir que són uns malcriats, uns maleducats, i que se'n f oten de tot. Podeu

estar segurs que un estudiant conscient de la seva tasca i que la vulgui fer bé i

complir en totes les assignatures, ha de fer.més hores de feina que qualsevol tre-

ballador; ja sabem que la capacitat intel·lectual d'un al.lot o un altre varia i

que segons el nivell d'ensenyament la situació és distinta, però en tot cas la

feina d'un estudiant responsable és molta i més d'un la veu com una muntanya insu-

perable i d'aquí ve el foter-se'n de tot. Per altra part, estudiar i fer una. carre-

ra no té 1'al·licient d'altre temps, perquè no hi ha unes perspectives clares de

trobar un lloc de feina i poder exercir-la quan l'hagi acabat..

Els problemes són molts i no gens fàcils de solucionar; i a més, no se solucio-

nen en dos dies. El que no es pot fer és seguir igual i, perquè no ho podem solucio-

nar tot, no solucionar res. Tots podem contribuir a que les coses millorin i, en

el cas concret que ens ocupa, a que l'ensenyament es mogui dins un clima de lliber-

tat i de responsabilitat. La millora de l'educació passa -pensam- per aquest camí:

educació dins una atmosfera de llibertat i responsabilitat.

|>|OTÍCÍ A^ Í
PLUGES A ALGAIDA

Segons les dades que ens ha proporcio-
nat el nostre bon amic en Gabriel Marto-
rell, l'aigua que ha caigut a Algaida du-
rant aquest primer mig any és la següent:
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Esperem que el mig any que falta sigui
més esplèndid i generós a l'hora de do-
nar-nos aigua.

SUBVENCIÓ DEL CONSELL DE MALLORCA

ES SAIG ha rebut del Consell ' Insular
de Mallorca una subvenció de 25.000 pts.
Aquesta subvenció es va concedir a l'As-
sociació de Premsa Forana de Mallorca per
repartir-la .entre totes les publicacions
associades. El passat dia 20 al Cercle
de Belles Arts de Palma es va fer l'entre-
ga en un senzill acte al qual va assistir
el senyor- Maximilià Morales, ex-president
del Consell i principal promotor d'aques-
ta ajuda.
Agraïm al Consell Insular aquesta subven-
ció que ens ajudarà a seguir la nostra
tasca i millorar-la en la mida de les
nostres possibilitats.
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N T I S E R E N B O N E S

Crec que, aquesta contarella, tots la co-
neixem bé. De petits -ja fos a les nos-
tres cases, com a ca ses monges o als pri-
mers anys d'escola- la vàrem escoltar
més d'un pic. Això, però, sempre en to mo-
ralitzant, individualista i amb un to de
veu que ens advertia que féssim bonda i
que anéssim ben alerta a caure dins les
perilloses temptacions.

Idò bé, jo crec que en aquests temps és
necessari recobrar, tornar llegir i nova-
ment contar l'antiga contarella. Si vo-
leu, això sí, en un altre to de veu, qua-
si bé una crida des de la nostra plaça...

¿N AQLLcLLS 7¿C¡PS tan antic* ki havia un
pote aní. do* £iil*í tot* do* estesi ptou
viu.*, testiest le* *eve* custo Ile* -i cadascú
kavia pte* una ta*ca a ía ¿inca de. ¿on pa-
ste., hÀ. kavia -p-eina pest a tot* do* i po-
dien pa**at kote* i me* kote* *en*e veu-
/te-*e. (aitaci í¿ *oi* e* ttoüaven a l'ko-
/ta de. men j aã.

Cadascú anava £ent ia *eva, ei paste. eta
molt confiat, tealment esta (Lo de. cap a
peu*. La marte, -ia quai *' e*timava me* el
jLill petit- ja esta una alista co*a, fila-
va me* ptim i tenia líen enlle*tit* el*
*eu.* ptogtame*. í/ta toia una rte.goci.anta
i el ¿ill petit esta ie.n ¿o/tiJJL a e.i£a.

Pe./tqu¿ ke.a de. pension, i c/ie-uste. que. un de.-
capve.òpte., quan eÂ. gesund majo/t tonnáva
de.i camp, cannât i /teJ&.e.ntat, e.A istouà que.
eJi ge,/unà peJLUL kavia p/te.pa^tat un Hon me.n-
jast. Davant ia ne.ce.¿¿itat d'aiimentart-/>e.
en aqu.eJJ- mateix, moment, eÂ. petit />e n'a-
p/to^ità i consegui ei ästet de p/timogeni-
ta/ta. ci g/tan no ¿atia què estava venent.
Petó ei &a/tstÍAC ja va e^ta/t -f^JL.

De/) d'aqaeii dia CÍA camina deí/> do¿ g est-
mono -&-c/>¿on¿ pest mé¿ />enye.¿- fio/ten total-
ment distints*. Li com.pn.art i ei venaste ei¿
acaüà de ¿epatan, 1 ¿on pate ja no pogué
/.et te¿.

Diu ei iliüte antic qae kaguesten de pa/>-
¿at molta d'anys -fLins> qae un dia, Í, no-
vament!, amü moitsi d'oH¿equi¿ de patt dei
petit (mai petdé el ¿enLit del¿ negocià),
e¿ totna¿/>in ttoüat.

'Petó la kiàtòtia 'ja no /ou la mateix.a, i
tot pet un plat de l&entie¿!

Deixau-me ara fer-ne un parell de solcs;

.Alerta als qui preparen els plats des de
la cuina! Són ells els qui enllesteixen
uns plans i uns programes, són ells els
qui dirigeixen la vida dels altres, són
ells els qui mouen els fils. (A la conta-
rella, és la figura de la Mare.)

.Alerta als qui presenten el plat de
llenties, els qui ho adornen per fer-ho
hermós i que ens entrin ganes.de menjar,
els qui engatussen els possibles compra-
dors,... després ja ens tenen en les se-
ves mans i ja no podem fer res, ja ho hem
venut, ja ens hem venut.

Ademes, saben canviar molt fàcilment el
seu reclam. Són tan bons venedors que sa-
ben lo que han de dir a cadascú i a cada
lloc per sortir-ne amb la seva.

Sols volen fer un bon negoci, sols volen
guanyar, sols els interessa passar da-
vant... encara que sigui comprant la
suor i la feina de l'altre. (A la conta-
rella, és el Germà Petit).

.Alerta a nosaltres mateixos si ens tro-
bam en un capvespre de cansament, en un
moment en què sembla que ens convé bara-
tar el que ens ha costat tant per un
grapat de doblers, per una tranquil·li-
tat, per un negoci que sembla no tenir
malicia...

Potser vegem l'endemà que ens han enga-
nat., que se n'han aprofitat,... però ja
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serà massa tard. I veurem que han fet, ne-
goci amb la nostra pell, amb la nostra
terra, amb la nostra suor, amb la nostra
història, amb la nostra cultura, amb la
nostra sang... (A la contarella, és la
persona del Germà Gran).

.Alerta quan ja no badam els ulls i no
ens temem 'del cuinat que preparen a la
cuina i dels plats que posen a la taula.
Alerta quan ja no destriam les veus d'un
fill amb les de l'altre fill i les confo-
nem i ens fiam de les bones paraules del
fill-negociant i ja no sentim les rialles
de la cuinera. En aquests moments se'n
riuen de nosaltres i, més que rialles,
feim plorerà.

I és que ens hem equivocat, hem errat de
fill i hem triat el qui no volíem i l'hem
proclamat com a cap dels germans. I,
des d'aquest moment, la Història ja no
serà la mateixa. (A la contarella, és la
figura del Pare).

¿Quant temps haurà de passar
per a xjue els germans
facin les paus? (sense que el petit

torni fer negoci!)

Déu i els homes facin que tots vegem el
dia que cap home tengui necessitat de fer
negocis amb el viure dels altres. Que ai-
xí sia i en el cel mos vegem tots ple-
gats. Amén.

Ioni Garau

UN ALGAIDÎ DAVANT EL SANT O F I C I

Són molt poques les notícies que han
quedat registrades referents a l'actua-
ció a Algaida del tribunal del Sant Ofici
de la Inquisició de Mallorca.

Avui faré menció d'un cas ocorregut
l'any 1.666 en què Gabriel Sastre, natu-
ral d'Algaida, escrivà i lloctinent del
batle local, compareixia davant el Sant
üfici acusat d'aquest fet: mentre a l'es-
glésia tocaven les campanes al temps que
els preveres cantaven el Magnificat de
les vespres de l'Assumpció, dit Sastre
pujà al cor i des de les portes "pregunto
muy arrogante porque tocavan o repicavan
pregunta que féu a un prevere beneficiat
amic seu, el qual respongué que repicaven
pel Magnificat; i l'esmentat Sastre re-
plicà: "si por "el tal" tocáis, nombrando
la palabra más obscena con que se suele
significar el miembro viril". Aquesta gro-
seria fou motiu suficient perquè, fos -
pres pel comissari local del Sant Ofici.

Davant el tribunal de la Inquisició
declarà tenir 27 anys d'edat, que era al-
teris d'una companyia ordinària de la vi-
la, i que tenia guardes al campanar per-
què avisassin, repicant les campanes, si
veien comparèixer bandejats, (en aquell
temps es feia a Mallorca una persecució
general de bandejats). De fet va sentir
repicar i pujà al campanar per demanar
notícies als guardes, els quals respongue-
ren que ells no havien tocat, sinó que

ho havien fet des del cor de l'església,
lloc on va anar tot seguit creient que
allò era cosa d'al.lots i no per causa
del Magnificat ja que feia més de deu
anys que assistia a l'església i mai ha-
via sentit tocar les campanes a l'hora
d'entonar tal càntic; i que per això de-
manà explicacions a l'esmentat benefici-
at, i fou aquí on va dir: "si el tal os
tocais vos", per la confiança que hi ha-
via 'entre els dos.

A pregàries del batle i jurats que el
reclamaren per perseguir bandejats, fou
amollat i el tribunal solament li posà
una penitència "saludable": havia d'assis-
tir a l'església quan el rector i cape-
llans resassin vespres, i en presència
de tots havia de demanar perdó perquè
havia pronunciat aquelles paraules obs-
cenes. (Arxiu Històric Nacional, Inquisi-
ció, llibre 864 f. 92) .

L'any 1.627 es féu a Mallorca una
relació de tots els familiars i oficials
del sant Ofici de l'illa, resultant que
a Algaida hi havia aquests dos: Pere
Fiol de • Binicomprat i Antoni Vanrell.
(Arxiu Corona Aragó, Consell- d'Aragó, lli-
gall 967) .

Ramon Rosselló
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rn'Tion dit

que diuen

N'ki hagué moti* que. -ó'e.¿isianyasien de. ¿a geniada que. va anasi a ¿'A¿¿em&te.a
de.0 futi-oi. un que. ko come.nia.ua, Lnouava un pasie.tt d'ex.pticacion¿: una, i moti
impo/iiant, que. ni havia me.njasi À. SLe-une., • -L OaiJt, i />'atisia ejcpticació, deia, é.¿
que, enguany ¿'ka io/inai anat an e.¿ £ut&.ot atgaidi, duit pesi geni amé. votuntat -i
gane.¿ de. ¿eina. 7oi això -f-a que., matg/iat et¿ p/ioHteme.* de. -/Li de. tempo/iada, ¿'equip
ka jugai amA- it.tu¿ió i ka donai gu¿t at¿ a¿icionat¿.

Ara que ha acabat es futbol i hem sortit de ses eleccions, hem sentit moltes
coses des caçadors, però n'hi ha que no es poden repetir. El que sí sentírem a
una rotlada, a sa plaça, és que enguany ha estat un bon any per sa cria de papar-
res i de fures. Paparres n'hi ha moltes, però sa cria de fures també ha anat bé,
i se veu que una fura que cria treu tant com una trutja, si troben compradors.
Això sí, deia un, també fan més olor..

Un,' que. no é¿ moti caçado-i, va demanar a veusie qué ¿an amü ¿e.¿ ¿usie.¿ ¿i. no hi
poden anon, a cacasi. Ningú Li va conte.¿tan.

I d'aigua, que vos pensau que no en parla, sa gent? Idò sí, i molt.. Però a-
quest Sord ha comprovat que sa gent s'ho ha pres amb molta filosofia: han sembrat
molt manco i es comentaris no són tan enverinats com aquests anys passats; si
no hi ha aigua, mala sort. Així mateix, quan qualcú va per Ses Maioles o es Tancat
Prim, i veu qualque redol ben verd, no cau molt bé, si a ca-seva no en té per
rentar-se.

Aque.¿t¿ d' e.¿ "Poc a poc" duen una "votada" amè. això de. ¿e.¿ ¿c¿te.¿ que. é.¿ nwu>òa.
PesiquA aix.ò de. "votasi" ¿-ó moti pesiittÓA, deú.a un i eJLÍ¿ kan p/ie.¿> e.¿ vot amb motie.¿
co¿e¿: £ocs>, actuació damunt Ptaça, conjunta de. ¿e.¿ vejikene.6,.... i ¿oL·ie. tot,
aix.0 de. dusi un aviado/i de. Hon de. vesie.s> pesi Sani 3-aume., .../,'e./>ctat no kausiia d'e.¿-
¿>e./i moti g/io¿ (no n'hausu-em de. pe-gan cap, d'e.¿ctat, d&im notisio¿).

Amb s'arribada de s'estiu Algaida ja torna esser es poble "alegre" de tots
els anys: sa gent torna a seure a la fresca, i Sa Plaça, els horabaixes i vespres,
és un lloc de tertúlia per sa gent de tota edat. Ara bé, sa gent se n'adona de
que els joves que van amb moto o motoret són tan "acròbates", o tan brusquers
com l'any passat. L'únic que passa és que quan fa fred només se'n temen els vei-
nats de Sa Plaça, i ara hi ha més gent que els veu. N'hi ha molts que diuen que
està molt bé que disfrutin, però d'això a molestar es poble fins ben tard (parlen
de les 3 des matí) o posar en perill d'accident a sa gent que va per mig hi ha
molta de diferència. Els veinats se queixen fort de sa renou, i molta gent sa
queixa de sa velocitat; si es nou Ajuntament aconsegueix posar un poc d'ordre,
a ses properes eleccions guanyaran bé, sense "pactes".

£-0 m£.¿ pa¿¿ai ¿entí/iem patitasi de. Se.¿ c¿cote.¿, de. />'ejccusu¡ió, de. òe.s> cuqye.¿
de¿ pinA, . . . . Aque.¿t¿ dansie.i<>> die.¿ LamHé. n'kem ¿entit positon, pesió. pesi p/ioè-teme-A
mé¿ ¿esiioAOA i que. no òón tema d'aque.òt So/id; nomèa votem din. que. ¿a ¿otució t'kan
de. tsioHan. i ¿'ka de. donasi eni/ie. toi¿, començant pe£/> me.¿isie.¿ i pan.e.¿, i Beguini
amí. ¿'Ajuntament i att/ie.¿ entitats d'Atgaida.

Un Sord
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T O R N A L ' E S T

I T O R N E N . E L S P R O B L E M E S
Tornam esser a l'estiu i una altra vegada surten els mateixos problemes de

cada any: manca d'aigua, renou per les nits, contaminació de cisternes, problemes
de circulació, etc.; i també com sempre des d'aquesta secció feim una crida perquè
s'intenti solucionar-los. Tots sabem que són problemes difícils, però no impossi-
bles d'arreglar; tot és que l'Ajuntament s'ho prengui amb una mica d'interès i fa-
ci les passes pertinents, i que també la gent del poble col·labori.

Per v/entura el problema més greu és la contaminació de cisternes ja que
pot produir enfermetats contagioses de conseqüències incalculables. Es évident que
l'Ajuntament no evitarà que se contaminin, però sí pot fer una campanya gratuita
de control de la potabilitat de l'aigua de les cisternes.

També és necessari que la gent posi en condicions les fosses sèptiques o
els famers i que, sobretot, no empiei els.antics pous eixuts com a "sumideros",
ja que és una via directa de contaminació dels pous que subministren l'aigua al
poble. No basta que un se solucioni el propi problema fent desaparèixer les aigües
brutes de ca seva, s'ha de pensar que aquestes aigües corren per davall terra i
que poden filtrar-se a les cisternes de la gent que viu més avall o a pous. Hem
de començar a prendre consciència de que és necessari utilitzar fosses sèptiques
ben fetes, fins que no se posin les conduccions d'aigües brutes pel poble.

En quant als renous nocturns i al problema del tràfic, cada 'any a l'estiu
hi ha queixes i, a la majoria de casos, amb molta de raó. No basta que hi hagi
una vigilància per part de les autoritats (cosa molt necessària), sinó que també
és necessari que els pares i els joves agafin consciència de que vivim en comuni-
tat i que s'ha de respectar la llibertat de les persones .i el dret a no ésser
molestats.

Esperam que per les festes de. Sant Jaume no passarà el que va succeir l'any
passat; suposam que els organitzadors duran millor política a l'hora de decantar
les paperines i que no faran provocacions inútils i poc meditades.

Andreu Majoral
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Sopa de lletres

Localitzau el nom dels vuit vents del

món. Es poden llegir horitzontal, verti-

cal i diagonal, a l'endret i a l'enrevés.
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Solució a la darrera sopa de lletres.

Recordareu que es tractava de trobar 10

jocs de nins i nines.
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Muntens
Xineta
Sastre
Conill
Pau .
Ventura
Creus
Nyam

Molí d'Aigua
Matxo
Corró
Planiól
Toni Coll
Xondo
Ximbó
Boet
Caló
Estrella
Cuitó
Comes

Taño
Gaspar
Raó
Bernadí
Pújelo
Page
Quistó
Nyamet

Ferrer Nou
Putxet
Revull
Xerret
Moll
Jordi
Tibo
Tauler
Petit
Menut
Botiga Nova

ELS MALNOMS DE PINA

borràs
Verd
Gorreu
Palou
Norat
Barca
Valentí
Pinetes
Defle
Conet
Jordà
Hasset
Dimoni
Matet
Miquelet
Escolà
Colom
Fuster
Mut

Garrové
Seguí
Ferrer
Mariano
Brii
Cucuada
Bronder
Molí
Bou
Campet
Talaia
Barrera
Foc
Sabater
Mora
Martellet
Quefe
Mestres
Rafal

Rafalí
Xiscos
Barreter
Pa lem
Boi
Compte
Sa Muda
Molí d'en Bou
Xisquet
Perull
Dolorós
Cabrer
Guixa
Lluis
Campà
Durí
Paula
Bassa
Perot

D'aquests malnoms anomenats n'hi ha qualcun que ja no està a Pina, emperò els
pineros el coneixen per aquest malnom que tenia quan vivia a Pina. Hem d'agrair
la col·laboració d'En Bernat Coll "Quefe" en la confecció de la llista.

FUTBET: En el torneig de futbet que es disputa a Montuïri, l'equip PINA-A, compost
pels joves, ocupa el segon lloc de la classificació, empatat a punts amb el pri-
mer; fins ara ha guanyat tots els partits llevat d'un que va empatar amb- el primer
classificat.

No podem dir lo mateix del PINA-B o Caçadors, que està format pels més "vete-
ranos", per les "viejas glorias", que fins ara només ha conseguit una victòria i
dos empats i ocupa el quart lloc de la classificació començant per darrera.

Emperò lo important és participar, i a Pina feia temps que no es veia tanta
d'activitat esportiva. A veure si a força d'anar a jugar torneigs a fora poble i
fer bon paper, l'Ajuntament mos arriba a fer el camp de futbol i així al manco els
diumenges els al·lots no hauran de jugar a damunt sa plaça, espenyant qualque fa-
rola, que és l'únic lloc on poden jugar mentre no hi hagi camp.

CANÇONS DES BATRE: Estam en el temps des batre, encara que avui la major part
de l'anyada és recull a base de recol·lectores ("cosechadores") i una part més pe-
tita es bati amb batedores i no amb bísties i carretons; per ventura encara a
força de cercar en trobaríem qualcun que hi bat. Volem recordar aquestes cançons
que es cantaven quan es batia amb carretons i bí sties damunt s'era, que si bé són
populars i antigues, hi ha més d'un jove que no les ha sentit mai.

Correu, muletes, correu,
fareu sa palla menuda,
que si la feis llargaruda
en s'hivern la hi trobareu.

Si no fos pes carretó
que va darrere darrere,
no hi hauria cap somera
que batés un cavaió.

Aqueixa ja és sa darrera
que cantam, i mos n'anam,
per recordança deixam
es tiras a damunt s'era.

Xesc Oliver
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T^OSrWÍHft ;S>É TESTFS»
D I A 23. DISSABTE
14 hores: Tirada al plat a la finca "Es Porrassar". Hi haurà 10 trofeus per als

tiradors locals.
20 Amollada de coets a Sa Plaça.
20 Inauguració de les exposicions de

Rafel Perelló a l'Ajuntament
Brodats i randes al local d'Obra Cultural

20'30 Cercavila per la Banda de Música
22'30 A Sa Plaça, concert a càrrec de la Banda d'Algaida
23'45 Al recinte de Ses Escoles, gran berbena

Toni Frontiera y, su grupo
Express
Vol tors

D l A 24. D l UMENGE

11 hores: Futbol infantil
C. D. Algaida - C. D Ariany

16 A Sa Plaça, carreres de cintes en bicicleta i moto i Gimcana.
Carrera de bicicletes "a poc a poc" (una volta a Sa Plaça i qui arriba
darrer és el que quanya). Trofeu pel guanyador i xampany.

18 Futbol: Ses Canyes - Potent equip
20 Els cossiers faran el quadrat acompanyats pels xeremiers de Pina.
22'30 Revetla a Sa Plaça amb la Banda de música d'Algaida

Focs i rodelles
23 Monumental berbena al recinte escolar:

Brios
Rimmel

Pamperos

DIA 25. DILLUNS. FESTA DE SANT JAUME
10 hores: Alborada pels xeremiers de Pina
11 Missa de festa. Els cossiers ballaran l'oferta
12 Ball dels cossiers a sa placeta de davant l'esgésia
16 Festa per a nins i nines organitzada pel Grup d'Esplai d'Algaida

A Sa Plaça, jocs i trencadissa d'olles
18 Al camp d'Es Porrassar, gran partit de futbol

C. D. Algaida - Potent equip
22'30 Ball folklòric a càrrec de Sa Revetla de Sant Antoni de Son Ferriol.

Actuarà Mestre Marià Capellà (Mariano Batle)
22'45 Ball d'envelat

Orquestrina Galana
Californià

DIA 26. DIMARTS. SANTA ANETA
11 hores: Corregudes de joies: se correrà es conill, es pollastre i ses pomes
16 Carreres de bicicletes:

Alevins, infantils, famelles i cadetes
Carrera del Club Ciclista "A poc a poc"
24 Gran Premi Algaida per a juvenils i aficionats

22'30 A Sa Plaça, una' colla de glosadors convidaran als glosadors del poble
a una brega.

23 Damunt plaça, cantarà En Tomeu Penya
24 Gran traca final.

Final de la festa: Despenjada i cremada de paperines.
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Uep, algaidins! Som els al·lots del Grup

d'Esplai. I potser vos demaneu per què mos diri-
gim a voltros. Idò és per fer-uos a sebre que ara
estam preparant una sèrie de cançons populars,
ballet i una petita representació per poder ofe-
rir-vos UNA BONA NIT DE FESTA.

Vos hi esperam.
Vendreu tots?
Que així sigui.

NIT DE FESTA
dia 9 de juliol
a les 22 hores

al Teatre

Organitza:
GRUP D'ESPLAI
Preus populars.

SOCIETAT DE CAÇADORS

Normes per a temporada 1.983-1.984
Regiran les normes generals de caça:

-De dia 17 de juliol a 14 d'agost només
es podrà caçar el CONILL, els dimecres,
dissabtes, diumenges i festius, amb cans
o escopetes, per separat.

La Junta Directiva ha acordat assenya-
lar una part del nostre vedat per amollar-
-hi els cans, sense escopetes, a Sa Costa
de Sa Serra i Ses Moletes. A s'aguait
s'hi podrà caçar per tot l'altre terreny
vedat, només amb escopetes, sense cans i
sense fer arruixos.
-El conill es podrà caçar amb cans i esco-
petes del 15 d'agost al primer diumenge
de gener_ (aquestes dades podran ser modi-
ficades per la Junta).
-L'apertura general de caça és el quart
diumenge de setembre, és a dir, dia 25
de setembre, fins al quart diumenge de
gener.

tit Hejne.^icJ-^ econò-

HLÍCA e. A de.¿tincuian a

l'o/igarü,tzac¿ó -L /ie.aLL·L-

zació de.JL· campame.nt¿

qa& e.¿ durian a tesune. la

dcvuiesia quA.nze.na d ' ago/>t

a 5on ¿o/icU (Son Sesi-

ve.ia).

-Finalment, vos recordam que no es pot
caçar la llebre ni cap espècie protegida;
no es poden matar perdius fins al quart
diumenge de setembre; no es pot caçar
amb fures; no es pot caçar prop de cases,
camins i carreteres, ni per dins vinyes,
ni els vespres.

Com veis, és més o manco com els anys
.passats. Als infractors d'aquestes nor-
mes, a part de la denúncia a l'ICONA, la
Societat el castigarà; el càstic serà
normalment la retirada del permís de
la Societat per una o dues temporades.

Ona innovació molt important és la
creació d'una zona de RESERVA DE CACA, on
no es podrà entrar a caçar cap espècie,
ni els tords. Vos demanam que respecteu
aquesta reserva així com totes les normes
anteriors. Mos convé a tots.

Els permisos, llicències i seguros
els entregarem els dies 7, 8, 9 i 15 de
juliol.
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€L Ifàed DE ÍES TW®

MANS, PEUS I VENTRE

Els peus i les mans van dir-li al ven-
tre: "Només feim feina per mantenir-te a
tu; sense fer res, tu en treus tot el
profit del nostre treball. Però això s'ha
acabat: o prens un ofici i et guanyes
el pa, o et mors de fam". El ventre,
després de molt de temps sense menjar,
es va anar pansint i tots els membres
del cos també es consumiren i arribaren
a morir.

Ningú es basta a si mateix, ens hem
de mester els uns als altres. I, de vega-
des, la caiguda d'un és la desgràcia de
molts.

. LA DESTRAL I EL MÀNEC

Un home va fabricar una destral i va
demanar als arbres que li donassin una
llenya forta per fer-li un mànec. Els ar-
bres varen acordar, que se li donas un
tronc d'ullastre; dit i fet, l'home va
ajustar el mànec i va començar a tallar
troncs. I, en veure-ho, l'alzina li deia
al pi: "Ben merescut és lo que ens passa
per haver-li donat la llenya amb què pot
usar la destral".

No donem armes als -nostres enemics
perquè les empraran contra nosaltres, no
oblidem que del cuiro en surten les es-
corretjades.

•;.VV/7..y PESE A LAS BURLAS
>.;'v:ï YA LA ¡NCOMpRCNSi#M DE
.''í TODO^ COLON 9£QUIA

\ AFIRMANDO QUC LA
^\TIERRA ERA REDONDA

•v;-v!>-:-/v:-:;v';::/vVv;vXv •'• ••'••y.·ï'.·y.w?-

'(/REDONDA/../̂  BRUToT):sv^

f^V

E3âroÉtetâÉft>f
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FUTBOL

El passat dia 11 de
juny es uà celebrar l'As-
semblea General Ordinà-
ria del C. D. Algaida,
acte que uà reunir un
bon nùmero de socis i
aficionats. Hem de desta-
car com a cosa més impor-
tant la continuïtat de
la Junta Directiva i el
balanç econòmic de la
temporada passada.

Com l'any passat, els
capdavanters de la Direc-
tiva són:
President: Pep Noguera
Vicepresidents:

Joan Oliver
Antoni Cafiellas
Antoni Simón

Tresorer: Jordi Oliver
Comptador: Bernat Verger
Secretari: Joan Valent

En quant a l'estat de
comptes, direm que ha
quedat un superàvit de
més de 30.000 pts. que
servirà per començar a
fer feina de cara a
la propera temporada
fins que s'iniciï la cam-
panya de socis per co-
brir el pressupost de la
temporada 83-84.

SANT JAUME 83

Pel que fa a lo que
seran les Festes de Sant
Jaume en quant a l'acti-
vitat esportiva, hem de
dir que, com cada any,
se presenten manifesta-
cions per a tots els
gusts o aficions.

Entre els plats forts
tenim, per començar, la

diada ciclista de dia
26, on hi haurà proves
per a totes les catego-
ries: de veterans fins a

infantils i alevins pas-
sant lògicament per
la categoria d'aficio-
nats .

En quant a futbol es
durà a terme la presenta-
ció dels equips que han
de prendre part a la com-
petició, oficial a partir
del mes de setembre. Des-
taca el partit de dia 24
entre l'Algaida (1^ re-
gional) contra el C, D.
Murene de 38 divisió;
dia 25 hi haurà un inte-
ressant partit dels ju-
venils de l'Algaida con-
tra el Rellotgeria CalT

vo; els infantils i
els veterans de "Ses Ca-
nyes" també faran un par-
tit de presentació.

Els tiradors bons ten-
drán ocasió de partici-
par a una diada de tir
al plat on se podran pro-
var amb tiradors externs
de gran prestigi; hi ha
bastants de premis pels
tiradors locals.

El V" Trofeu d'escacs
Festes de Sant Jaume ja
va per més de la meitat
de la competició i s'es-
tà demostrant que En To-
ni Fullana "Serrai" de
moment du sa batuta amb
això dels escaquers ("ta-
bleros"), ja que va
primer seguit d'En Toni
Oliver de Pina, • si bé
pareix que fins al final
ningú no podrà cantar
victòria .

Continua a aquest tro-
feu la participació de
jovenets -veterans pel
temps que fa que juguen-
que prometen la continuï-
tat d'aquest joc-cièn-
cia a un alt nivell com
és el que s'ha conseguii
al nostre poble.

CICLISME

Continua sa temporada
de bicicletes i es dis-
puten vetlades al Velò-
drom Andreu Oliver cada
quinze dies amb proves
de diferents categories.

Per altra part hem de
dir que en Biel ("las va
conseguir el 6è lloc a
la Volta a Lleida i pri-
mer per equips, en aques-
ta ocasió enrollat amb
l'equip Keime.

El diumenge 26 de
juny es va disputar el
Campeonat de Balears d'a-
ficionats amb la partici-
pació dels nostres paï-
sans Jordi Trobat i
Biel Mas que tengueren
una actuació només dis-
creta ja que ocuparen
els llocs 10 i 11 .

Continuant la seva
temporada, en Biel Nas
prendrà part el primer
diumenge de juliol al
Campeonat d'Espanya d'a-
ficionats, juntament amb
cinc corredors més de
Balears. Acompanyaran
als seleccionats en
Toni Cerdà "Curro" i
en Joan Garcies "Xico"¿

Joan Trobat
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'UNA XERRADETA... Ve de la darrera plana
Ajuniame.nt, *oL·ie.tot pe.1 que- e.* /i&^e./tèÀx.
al ca¿/ie. e.colog¿c i. al de. lloc/) de. faina.

La fàbrica, com ,-tu dius, ja estava
aprovada; per lo tant, ara s'ha de mirar
si dóna molt de perjudici o no, i si en
dóna molt s'aturarà. Una vegada en marxa
la fàbrica, hi haurà una sèrie de tècnics
per determinar el grau de polució.

Se tracta de contrapesar els dos caires
mirant primer la part ecològica.

I /le-f-ejient a le.* f.e.*te.*, ja que. hi. ¿om
tan a piop, què. en* d¿u* com a Hatle.?

Les festes, com és acostumat, s'han do-
nat a un grup perquè les dugui endavant;
això ja ho va deixar aprovat l'anterior
consistori.

L'Ajuntament, com és ja tradició, apor-
ta unes subvencions.

¿l Hatte, d'un Ajuntame,nt, té molta de.
•f.eúna? Quante.* ko/ie.* h j, d&LLque.*?

.La feina o el temps que es dedica al
càrrec no es pot determinar, varia molt
segons el dia i els problemes que es pu-
guin presentar.

Vol* dÀJt ne.* me.*?
Ja com a batle, que passin unes bones

festes en companyia dels familiars i que
es puguin divertir lo millor possible.
Per lo tant, Molts d'Anys a tots.

Xesc Antich
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H O V I H E N T

D E N O G R À F I C

NAIXEMENTS

Mes de maig :
-dia 13: G u i l l e m Masca ró F u l l a n a ,
fill de Guillem i Joana.
Mes de juny:
-dia 2: Francisco Mudoy Villalobos, fill
de Francisco y Purificación.
-dia 5: Miquel Trobat Llompart, fill de
Joan i Maria.
-dia 8: Tomàs Mascaró Garcia, fill de
Miquel i Maria-Jesús.
-dia 23: Maria Sunda Giménez, filla de
Francisco i Dolores.
-dia 27: Maria-Magdalena Matamalas Mora,
filla d'Antoni i Isabel-Maria.

DEFUNCIONS

Mes de maig:
-dia 3: Maria Vanrell Nadal.
-dia 9: Coloma P.ou Fullana.
-dia 9: Sebastià Barceló Barceló. ,
-dia 17: Joan Jaume Sastre.
Mes de juny:
-dia 25: Franciscà Oliver Pujol.
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una xerradeta amb...
EL'fcATLB,

3ÍRWAT SASTR6
Quina imp/ie-AA-Ló te, -f^/mn te./> eJ¿eccion¿

municipals,?
Bono, no m'esperava els resultats que

hi hagué, però en conjunt per a la nostra -
candidatura es pot dir que foren satis-
factòries.

L'elecció de, L·itle va e¿¿e./L moguda, di,-
guem que. eJl¿ aconte.ijcem.entA no £o/ie.n del
tot logical />' es>pe.fiava ta vo^L·ia candida-
tu/ia e.L·i aetultatA?

No, no ho teníem gaire clar; si bé
comptàvem amb la majoria relativa, el
ttreure batle o no depenia bastant de
possibles coalicions de les altres candi-
datures.

Pe/iò £4 donaven pesi Aegu/ie¿ cejite/> co-
ali.cion¿. . .

Des del meu punt de vista -si és a ai-
xò que et refereixes- no va existir mai un
vertader pacte entre el P5DE i el PSffl; su-
pòs que hi va haver converses però no
arribaren a fructificar.

I enL·ie. el PSOf. -i AP, n.'kJ, va nave*, de.
pacte. A?

l\lo, en absolut. IMoltros únicament ten-
guérem converses amb la candidatura Inde-
pendent de Pina, que per cert tampoc ten-
gueren cap fruit.

De. tote.¿ mane/le^, de¿ dei. ieu punt dt;
vitta com ¿'explica ídò que., davant poLL·LL-
que.A tan p/is.;Lf.ngudameni opo¿ade4 a ni.ve.M.
ge.n£A.ai, aí mun¿c¿p¿ un me.m^u: de.£. PSOtL
pugui, uotax. el iatle. d'AP?

Va esser un vot més personal que polí-
tic. Jo crec que a les eleccions munici-
pals compten més els homes que els partits.

Si. lié ¿e voten eA./> nome¿, ¿'entén que
in-fjjuei^c la po£iti.ca de panLit i. aquesta
¿'a¿¿umz¿x. de¿ del moment que ¿e pzf^enta
Haix. uneó ¿>i.gle.s> dt>.ieJuninade./>.

Mos presentàrem baix unes sigles de par-
tit, però a l'Ajuntament volem fer polí-
tica pel poble,-no de partit: lo que verta-
derament ens preocupa són els problemes
d'Algaida.

Què é¿ lo que. te va mouae a p/ie¿en-
tat-te. a aque.¿te.¿ eJie.cci.ono com a ILatle?

Fer lo millor pel poble. Ja que no hi
havia cap partit que se presentas per la

dreta, lo fonamental era presentar una can-
didatura que omplís aquest buit.

Quint p/ioje-cte.* té l'Ajuntament á cu/it
plac?

Una reestructuració del poble a nivell
de circulació (limitacions de velocitat..)
asfaltat de camins que era una tasca de
l'altre consistori- si bé s'ha ampliat el
projecte, millora de Ses Escoles (tant a
nivell de construccions a realitzar, qües-
tions d'enllumenat -el comptador era molt
petit i no cubria les necessitats-, com a
parc pels nins), dotar el rellotge de
l'església de llum,... Aquests són els pro-
jectes més immediats ja que els que podrí-
em anomenar a llarg plac estan encara
en estudi.

Quina parcel, la de le.¿ que ço/uie.¿ponen,
a -l'Ajuntament ka¿ L·ioüat més> abandonada?

Governació, perquè tant "matadero" com
peixeteria estan molt desfassades davant
lo que avui necessita el poble.

Com ho /le.òoldnà í.' actual Ajuntament?
Se fera un petit estudi per posar-lo al

dia, que de fet actualment ja s'està ela-
borant.

La f.à&Jii.ca d'a/>-f.alt e.ò va apiovan pesi
l'aniesLLo/i Ajuntament, De totò mode¿,
inteJie.;>/>a òe.L·ie. la po^tuta de l'actual

Passa a la plana anterior.




