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EDITORIAL
E L E C C I O N S

Altra vegada ens trobam davant l'obligació d'elegir els nostres governants munici-
pals i autonòmics; quan ES SAIG torni a sortir, s'hauran celebrat ja les eleccions.
En el cas de les eleccions municipals, la nostra revista té per norma oferir un espai
a les candidatures que es presenten i així ho hem fet en aquesta ocasió. Les quatre
candidatures que haurem de votar han disposat d'una pàgina per presentar-se als elec-
tors; en aquesta revista trobareu aquestes presentacions que publicam en un ordre
que és resultat d'un sorteig. Ens alegra comprovar que totes quatre candidatures han
acceptat el nostre oferiment que, no cal dir-ho, era totalment gratuït.

El pròxim número d'ES SAIG coincidiria de ple amb la celebració de les eleccions,
però ja vos anunciam que sortirà amb una mica de retard a fi de poder recollir els
resultats i saber qui serà el candidat que presidirà el consistori els propers quatre
anys.

Per part nostra, tenim poca cosa més que comentar. Quant als candidats, els demana-
ríem una vegada més que s'apuntin al joc net i que evitin confrontacions personals
que puguin enterbolir i dificultar la convivència que forçosament hauran de mantenir
dins l'Ajuntament durant quatre anys. Però deixem-nos de consells, que tots ells són
prou grans per decidir què els convé i com han d'actuar.

Tampoc no ens pertoca alliçonar els ciutadans. Només els demanaríem que vagin a
votar, que aquest és un dret i també un deure. Totes les eleccions són importants,
però les municipals ens toquen més de prop. Sempre s'ha dit que a les municipals comp-
ten més les persones que els partits, perquè tots ens coneixem. Dubtam que aquesta
afirmació sigui vera; i creim que ho hauria d'ésser, que hauríem de votar més mirant
les persones que triam que no les sigles d'un partit, siguin quins siguin els candi-
dats que presentin.

És evident que aquests darrers anys s'han resolt problemes importants, però també
ho és que queda molt per fer; hi ha una bona tasca per solucionar qüestions d'urbanis-
me (Normes Subsidiàries), de l'aigua, de la circulació, de renous i seguretat ciutada-
na, de cultura i esport, dels impostos que pagam, etc. etc. Es per això que desitjam
i esperam encert en la nostra elecció.

LA NOSTRA PORTADA Una imatge ben actual, de quan comença a fer calor, és aquesta
fotografia de Joan Capellà. Si voleu que l'acompanyem de lletra, aquesta podria ser:
"Tonedors, toneu ran ran, / que es paraire no se queix, / que diu que s'estima més /
sa de més prop de sa carn".
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CALAIX DE SASTRE
CARTA D'UN ABSTENU A UNS SENYORS (I SENYORAÌ AIGUAÒLICS

Distingits Senyors (i Senyora):

I després diuen que l'aigua no engata! Teniu una cara, resplendent de satisfacció, que ha
estat primera plana de tots els diaris. La lluentor dels vostres ulls ha esmorteït la de les copes
de vidre amb què brindau. Estau literalment exultants d'alegria, amb ganes de cridar dins la
taverna: "L'aigua ja és nostra!", com un qualsevol destrempat de poble. Però, de senyors (i
senyora), n'han de venir de casta, i la vostra alta categoria us impedeix un ridícul semblant.
Ni en les ocasions més apassionades heu de perdre la compostura, i aquesta és la imatge que
heu sabut deixar per a la posteritat. Xin-xin!, i bimbolles de triomf han omplert les vostres
copes d'aigua.

Però... fa més de dos mil anys ja ho va escriure Epicur: la felicitat terrenal és efímera.
Com a professionals de la pintura que sou -perquè la vostra vida és pintar-la, i de quants més
colors, millor- el vostre exquisit paladar res d'estrany li trobava al líquid daurat. Més encara,
li descobríeu un bouquet característic, molt original, molt escaient a la vostra personalitat.
Però ai!, que la mel no ha estat feta per a la boca de l'ase. Quan la tropa de la gent vulgar la
tasta, la mel, comença a escopir, a flastomar, a protestar: " Pintura, aquesta aigua té gust de
pintura!". I esclata l'escàndol. Uns, els exaltats de sempre, reneguen de vosaltres i diuen que
ben aviat us veureu les cares; parlen de celebrar un darrer diumenge de maig amb romaguers,
argelagues i cards. Uns altres, els més indocumentats, ancorats en el conservadorisme més
estantís, riuen i en fan befa, incapaços de comprendre els avenços tecnològics: la mescla
d'aigua amb pintura pot haver obert camins insospitats d'investigació, de progrés. I tots,
sense misericòrdia, exigeixen el retorn del líquid a la font d'on brolla el fluix vital, el retorn a
la mar, forçant així el tancament del cicle que vosaltres amb la vostra audàcia havíeu
interromput: el cicle de l'aigua, el cicle de la deessa Natura.

¿Que estau decebuts per la vostra actuació davant les dificultats? Sí, potser no hagi estat
molt airosa. El lloro vell ha usat de la seva experiència per deixar clar que ell no hi era, a la
foto: "A mi, que no m'hi cerquin!" ha respost ràpid com una bala. I aleshores vosaltres heu
reaccionat fent potadetes: que si la culpa és teva; que no, que és teva; que si els socialistes
sou això; i els populars, això altre... Però tot és comprensible perquè, al cap i a la fi, sou
humans. Uns humans dominats per un voluptuós amor a l'aigua que us fa perdre el corbam. I
què no dir, ara que heu descobert les delícies de l'aigua amb pintura!

Per això, ara que sé que us han castigat a, com a mínim, un mes sense aigua, pobres
aiguaòlics (i aiguaòlica), em teniu francament ben preocupat. Rebeu aquesta carta com un
intent d'ajudar-vos a superar el període d'abstinència.

En Calaix i Desastre
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M'HAN DIT QUE DIUEN
No hi ha dubte que la Setmana Santa actual no té res a veure amb les de fa vint

anys; abans tot eren pel·lícules de romans i cristians, processons i viacrucis...
En canvi, ara la gent es passeja; fins i tot a Algaida, que és un poble tranquil,
hem sentit un grapat de gent que han anat d'excursió: Roma, parís, Praga... Però també
hem de dir que enguany hem sentit comentaris molt favorables de les funcions de l'es-
glésia. Semblava que no havia de tornar a implantar-se, però les processons han estat
realment un acte religiós i de recolliment. I el mateix de les funcions del Divendres
i Dissabte Sant, que solen ésser poc concorregudes.

I de.¿p/ié./> de. la £e.¿ta due. Pa¿co, amH la pfi.oce,¿¿ó de. "S'encuentro" -i le.¿ conAje.^ ponente
e.¿co peJLade.¿, que. é¿ un dia ien pn.opi deJÜA algaidinA, on ñinga té. • p/io&le.me.¿ i tothom
e.¿ de.¿itja molta d'any¿..., de.¿pn¿¿ ve. la -fLe^ta de. la Pau. Cada any pa¿¿a e.1 rn.ai.eAx.:
de.veA.¿ le.¿ 9 o le.¿ 9'30 de.1 mail la Plaça é.¿> qua¿i Huida i la gent comenta que. "enguany
¿estem poc¿ a la Pau". Ido no, a le.¿ deu 5a Plaça é¿ plena, tothom a ve.uAe. de.¿£ilan.
le.¿ canA.o¿¿e¿> i tot eJ. poule. panteAx. cap a Ca^teJ-lit^c. Ningú disiia que. e.1 dilluns
a Algaida ja eA.a dia -f^ineA-, i que. eJ. dimant^ tamJíé. ho esta.

Una cosa que no ha agradat a molta gent és aquesta "moda" dels quintos, que devers
les sis del matí volten tot el poble amb cotxes pitant tan fort com poden. Algú ens
ha dit que per Sant Jaume els xeremiers fan el mateix, però pensam que no té punt
de comparació el sonar de les xeremies i el merder de renou que fan els cotxes; a
més del perill, perquè les xeremies no tenen res de perilloses, mentre que els cotxes
fan por perquè no van a poc a poc.

I de.1 Certamen LiA.eA.anu. hem tonnât a ¿entÍA. e.l¿ comentaAÍA de. l'any pa¿¿>at, i l'al-
tee., i l'altte.. ,. Si no e.¿> /ie.nova totalment, é.¿ una n.e.pztici.0 de. guany adonj>, i això
li L·ieu toi l'inte./Le.¿ que. pugui tenÍA.. Convend/iia que. eJ-¿ on.ganitz.adonj> ho tengue.¿¿in
e.n compte..

Aquest mes passat la ràdio local, Titoieta, ha organitzat una sèrie d'actes prou
interessants i que han aconseguit moure molta gent. Com sempre, el que més comentaris
ens ha fet arribar ha estat el "sopar concurs", que segons hem sentit fou molt dispu-
tat i amb molts de participants: la "jurada", la que va donar els premis, es veié
amb feines. Dels altres actes de Titoieta Ràdio també ens han arribat comentaris molt
positius.

I, asía que. hi pe.n¿am, l'Agenda cuHu/ual que. e.1 noatfie. Ajuntament va p/ie-Aentan.,
confie.^ponent al me¿> d'aL·iil, ha te.ngut molt Hona acollida. Pes. una pant, demo^L·ia
que. a Algaida hi ha un moviment cultu/ial impo/itant, i divestò, ja que. ¿on divesi¿e.¿ le.¿
entitats que. on.gani.tzen co¿e.¿. PCJIÒ tamíé. en¿ han £e.t ve.une. le.¿ di£icultat¿ que. /ie.p/ie.-
¿enta coo/idina/i tote.¿ aque.¿te.¿ iniciative.¿, Hem sentit un g/iapat de. £e.licitacion¿
peJ. o peJt¿ /ie¿>pon¿a&-íe¿> de. l'Agenda; pesió tamILé. hem ¿entit comentanÍA e.n eJ. ¿eniit
que. e.1 que. é.¿ inpo/itant é.¿ que. te.ngui conLinu'ltat, que. a ve.gade.¿ é.¿ difiicil.

Podríem parlar d'eleccions municipals, però pensam que podríem "ferir la sensibi-
litat" de qualcú si dèiem algunes coses que hem sentit, i més val no encendre més
el foc. A més, fins ara no hi ha hagut actes multitudinaris, que es guarden pel final
de la campanya; ara tot són reunions petites, sopars de propaganda un poc amagada,
tertúlies, etc.

fil que. pod/iia començan. a pencan, e.1 nou iatle. ¿4 com />'ha de, /le-Aold/ie. e.1 tema de,l¿
cotx.e.¿> abandonats ; /a any-ò n'hi havia un paneJJ. de.vesi¿ e.1 quanteA. de. la Çuàndia Civil,
an.a é.¿ de.veA.¿ e.1 canjiejí de. Can íte.u¿, . , I un alt^je. punt que. ne.ce.¿¿ita control é¿ l'e.¿-
co/Lx.ado/i: hi ha die^ò que. eJ.¿ qui hi volen dun. v-ijdne.¿ o papesiú ¿e. n'a-fÂuix&n, tan e.¿-
campat e.¿ta allò de. t/ia¿to¿.
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Si trobau que, per acabar, hem de parlar d'aigua, ho podem fer. Per una part, sembla
que l'aigua canalitzada arriba bé a tot el poble, tret de qualque problema puntual.
Ara, el que diu tothom, falta veure com anirà l'estiu. Perquè, per altra banda, aquest
hivern encara ha estat més eixut que l'any passat: els pagesos es queixen fort, i
amb motiu: les anyades seran ben magres.

£n¿ han d¿¿ que. vaneji ve-uie. &.Í Hatíe. i. cesicado/i¿ d'a-¿gua nubiani pesi f.esi mé.¿ -f-onaí^:
CL·LJCÒ de.u voteci cLL·i. que. de. cojw. a V' e.¿LLu no e.¿ ue.u gajjie. CÂ.CUI e.L ¿u.EJiiinJ.At/uMení. amíL
e.£¿ pou¿ que. ja tejùm. L¿a¿Lima que. ¿a deÂ. pou de. Pina, que. é.¿ aÂundani, ¿¿guJ. ¿an
doíenia, ¿e.gon¿ hem ¿ejvLL·L a din..

UN SORD

FOTO ANTIGA

Curiosa i interessant fotografia de s'Hostal d'en Tugores. Els clivells o crulls
que presenta són de la pròpia fotografia que, pobreta! , és ja molt vella i antiga.
No vos sabríem dir de quin any deu estar feta.

(Foto cedida per Pep Balaguer)
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FESTA DE LA PAU
El dimarts, tercera festa de Pasqua,

el poble d'Algaida va celebrar l'habi-
tual pujada a Castellitx. A Sa Plaça es
congregà la gent per veure les carros-
ses, que, segons els comentaris generals,
foren bastant senzilletes. Després s'ini-
cià, a peu o en cotxe, la romeria cap
a Castellitx.

Després de la missa, amb sermó del
P. Jaume Montserrat, T.O.K., se celebrà
el Certamen Literari que enguany complia
els denou anys pel que fa a Poesia i
Narració Curta i els desset de Glosât.

El veredicte del Jurat donà els se-
güents guanyadors:

Premi de Poesia a l'obra "Pedres per
a un desaire" de Pere Bru Serrano i
Darder.

Accèssits:
"Cap al cor de la nit" d'Isidre Ju-

lià i Avellaneda.
"Petita història d'un amor" de Martí

Santandreu Barquero.

Premi de Narració Curta a l'Obra
"Una història de circ" d'Isidre Julià
i Avellaneda.

Accèssit:
"Pensaments que cremen" d'Albert

Garcia Elena.

Premi de Poesia Popular (Glosât):
"Es jornal d'en Pau Verderol" de

Jaume Juan Bonnín.

Actuà de mantenedor en Toni Garcias,
de Ses Cases Noves, que parlà de la
pagesia, de la seva evolució i la proble-
màtica que viu. També es va llegir un
manifest dels "Joves de Mallorca per
la Llengua" dins la campanya "Acció
per construir un país", manifest que
vos oferim en aquest mateix número.

Com solem fer des de fa uns anys,
el mes qui ve pensam oferir-vos un su-
plement d'ES SAIG amb els treballs gua-
nyadors del Certamen.

També es va comunicar que està avan-
çada l'edició del tercer volum de la
col·lecció "Pere Capellà" que precisament
és un recull dels treballs guanyadors
del Certamen de Castellitx al llarg
de tots aquests anys.

Sentírem comentaris que, encara que
sigui de passada, volem mencionar. Pri-
merament, es parlava de 1'aïllament
en què es troba aquell indret i que
permet que uns pocavergonyes puguin

cometre impunement grolleries com sembla
que va passar el dia abans de la festa.

En segon lloc, també hi havia gent
que es demanava què passa amb el retau-
le, en quines condicions es troba, com
van les gestions per restaurar-lo, quan
el tornarem a veure i altres preguntes
per l'estil.

NOTICIARI
PLUVIÒMETRE

Diuen que les pluges del mes d'abril
són molt profitoses i necessàries, però
enguany, de profitoses, no n'hauran
tengut res, perquè no n'hi ha hagut.
Pràcticament no havia plogut gens i
una brusca a finals de mes ha deixat
el pluviòmetre en 13'3 litres.

De totes formes, aquesta ploguda va
ser molt irregular i dins el nostre
terme hi va haver llocs on caigueren
unes dècimes insignificants mentre que
a d'altres passaven dels 20 litres.

SoiüC-ionA af.A rnoit, nnc^cuat.

jo. dimoiili. 7.
al on od. 9. i.n.ic.

H.<j^.Hz.ontu¿¿. 1. Son V.i/i.oio. 2. otió¿,
w.. V, 3. noviJurú.. I. 4, pn,ivacion¿,
5, a, cornai. ZA.. 6.
o/mat. ía»A. 8. LIÓ.
Ü y.in. o. H), a. cm& a-fLa*..

Ve.s-iJ.cal/>: 1. Son PujoßA.. 2. olon..
onjjia. 3. nw-i.^. noi. 4. voivoda, cu.
5. .Utamlta, ft. 6. R. ucu¿. ioS>. 7.
onnÀ-i-otoga. 8. ¿/u'o. £anj.£. 9. o. nc.un.o-
na. ÎO. vi.AJJ.adon..
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L'AJUNTAMENT D'ALGAIDA

informa
ESCORXADOR

Aquest mes de maig el Consell Insular
de Mallorca, dins el marc del Pla d'Obres i
Serveis, adjudicarà l'obra de reforma de l'Es-
corxador. Aquesta obra té un pressupost d'uns
12.000.000 de pessetes.

Amb aquesta obra es podrà habilitar
aquest indret com a Magatzem Municipal,
dipòsit d'automòbils, cotxera i Punt Verd (lloc
on hi ha tot tipus de contenidors: paper, vidre,
piles, olis, ferralla, etc.). Per a la instal·lació
del Punt Verd l'Ajuntament comptarà, a més,
amb una subvenció del Consell Insular d'unes
400.000 o 500.000 pessetes.

actuacions relatives a Cura, a la font de Pina i
la financiado d'una campanya informativa dels
indrets que es poden visitar al nostre poble, ja
sigui pel seu interès cultural, històric, artístic o
paisatgístic, així com per fer conèixer, encara
més, la nostra gran riquesa en matèria de
restauració, així com amb altres activitats
d'interès com pugui ser, per exemple, l'artesa-
nia del vidre.

Les actuacions s'han sol·licitades amb
un cent per cent de financiació exterior i,
concretament, una gran part de les de Randa.
En cas de ser concedides serien un comple-
ment magnífic al projecte de dotació d'aquest
indret de la xarxa d'aigua potable i clavegue-
ram que s'iniciaran pròximament.

PROGRAMA 5 B

L'Ajuntament d'Algaida ha presentat
tota una sèrie de projectes al Programa 5 B del
Fons Europeus. Dels municipis inclosos al
Programa a l'illa de Mallorca, Algaida i Artà
ha estat triats per dur a terme actuacions espe-
cials; a Algaida bàsicament concentrades a la
zona de Randa i Cura.

Els projectes i propostes presentats per
l'Ajuntament d'Algaida persegueixen dur a
terme la segona fase de la rehabilitació de
l'Església de Castellitx; l'adequació del camí
que va de Castellitx a Algaida; la reforma del
cementiri de Randa; la rehabilitació d'empe-
drats, marges i de la zona de la font de Randa;
l'enterrament de xarxes d'electricitat; l'adqui-
sició a aquest poble d'un edifici per destinar-lo
com a Centre d'Acollida, així com també

POLIESPORTIU

Les darreres notícies que té l'Ajunta-
ment sobre la situació en què es troba el pro-
jecte de contrucció a Algaida d'un Poliespor-
tiu, en el marc del Pla d'Extensió de l'Educa-
ció Física i l'Esport Escolar a Centres docents
no universitaris, apunten a què aquesta i altres
actuacions s'han retardat, una vegada més,
quedant de moment fixada per l'any 1996.

Aquests retards que s'han produït any
rera any són deguts a la deuta que mantenen
certs Ajuntaments, en relació a actuacions
d'aquests tipus, amb el Consell Superior d'Es-
ports.

No cal recalcar que per part de l'Ajun-
tament d'Algaida i per part del Consistori que
va fer la sol·licitud, any rera any, s'han fet
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totes les passes que des del primer moment
foren exigides pel Consell Superior d'Esports.
Segons Madrid, el que sí sembla segur, és que
durant els propers quatre anys es realitzarà el
Poliesportiu a Algaida per part de l'esmentat
Consell Superior d'Esports.

XARXA D'AIGÜES PLUVIALS

A les actuacions realitzades en matèria
d'aigües pluvials als carrers de la Tanqueta i
de la Quarterada i de Palma, hi ha que afegir
les duites a terme durant aquest mes. Aquestes
han consistit en conduir les aigües del Colomer
al pou del mateix nom; les aigües que baixen
dels carrers Migdia i Sant Joan, al pou de la
Plaça i les aigües del carrer del Sol al pou del
Campet.

Aquestes accions fan possible evitar
molta d'aigua al carrer i regenerar els nostres
aquifers. L'Ajuntament estudia realitzar alguna
actuació en relació a l'aigua que baixa del
Camp de Futbol i del camí del Cementiri per
tal d'evitar que aquesta aigua causi problemes
al carrer dels Cavallers i a la zona de Can Riu.

Nou Pou

En un termini curt de temps, dins el
mes de maig, està previst realitzar una nova
perforació, com a mínim, per tal de millorar el
servei d'aigua del poble.

CANS ASILVESTRATS. REGIS-
TRE DE CANS

L'Ajuntament d'Algaida ha mantingut
una reunió amb el de Sencelles i Santa Eugènia
per tal de tractar el tema del Registre de Cans.
A aquesta reunió hi assistiren diversos menes-
cals i s'hi tractaren formes de com els tres
Ajuntaments podrien col·laborar per tal de
posar en marxa actuacions per iniciar aquests
registres, dur campanyes de vacunació de
cans, etc.

Hi ha que assenyalar que els tres Ajun-
taments ja gaudeixen de bástanla informació i
documentació dels cans de fora vila. Concreta-
ment a Algaida la Policia Municipal ha anat
visitatant moltes zones de fora vila perquè els
propietaris de cans passin per l'Ajuntament a
registrar els seus cans, tal i com marca la llei.
Això ha fet que molts aportassin la documenta-
ció dels animals i en aquests moments es tre-
balla per establir el programa informàtic perti-
nent per dur el control de tota aquesta qüestió.

Aquests controls esperam que
contibuesquin a què tots els propietaris de cans
duguin un control més estricte dels animals i
això doni com a fruit que el nombre d'ovelles
mortes pels cans asilvestrats minivi.

Per altra banda, per tal de donar com-
pliment a la llei de la Comunitat Autònoma
sobre Protecció dels Animals, l'Ajuntament, de
forma provisional, ha hagut d'adequar algunes
dependències de l'Escorxador per poder guar-
dar, durant el temps previst per la llei, els
cans que s'hagin recollit o capturat. En relació
a aquest tema hem de dir que darrerament tant
la Policia Municipal com els caminers han
hagut de realitzar bastants serveis relacionats
amb aquesta problemàtica.

CEMENTIRI D'ALGAIDA i DE
PINA

Durant el passat mes s'han acabades les
obres de millora i nova creació de de-
pendències del Cementiri de Pina. En relació
al d'Algaida hem d'esmentar que les obres de
rehabilitació del tanatori està previst que esti-
guin acabades dins la primera quinzena del
present nies de maig.

DIADA DE L'ESPLAI

Es recorda a tots els veïns d'Algaida,
Pina i Randa que el pròxim dia 14 de maig el
nostre poble serà la seu de la Diada d'Esplai
del present any 1995.
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A Algaida es reuniran joves i al·lotes,
nins i nines de tots els esplais de Mallorca.

El grup d'Esplai "Burot" d'Algaida serà
el coordinador d'aquesta important moguda, a
la qual s'hi ha sumat gustosament l 'Ajuntament
i un nombrós grup de persones, joves, nins i
nines del poble.

Des de l 'Ajuntament aprofitam per
demanar, anticipadament, disculpes si aquest
dia us ocasiona qualque molèstia, i us pregam
que tots aquells que pogueu col·laboreu en la
festa, fent d'aquesta manera que el Grup d'Es-
plai d'Algaida ho tengui més fàcil i així pugui
aconseguir que la Diada sigui un èxit.

NOU LLIBRE

L'Ajuntament d'Algaida està preparant
els tràmits per a la publicació d 'un nou llibre
sobre Algaida. Aquest serà el tercer de la
col.leccio Pere Capellà i serà un recull dels
premiats a totes les edicions del Certamen
Literari de Castellitx.

INDICADORS DE TERME i DELS
CAMINS ASFALTATS

nivell de vida adequat.

fctm,

NOTA: Amb aquest mes s'esgota el període
pel qual varen ésser elegits tots els membres
del present Consistori. Amb motiu d'aquest fet
volem aprofitar per donar les gràcies a la
revista Es Saig per haver posat a l'abast de
l'Ajuntament un espai per poder donar infor-
mació als nostres veïns, recalcant que sempre
ens han donat totes les facilitats perquè això
fos així.

També des de l'Ajuntament volem animar tots
els aigaidins, piners i randins a participar en
la tasca d'escollir els pròxims representants del
poble i, com es sol dir: que guanyin aquells
que més convenguin al nostre poble, o sigui,
els millors.

Pregam a totes les entitats culturals, socials i
es portives del Municipi d'Algaida que estiguin
interessades en participar amb l'Agenda Cultu-
ral que edita l 'Ajuntament, facin arribar les
seves programacions d'actes a les Oficines
Municipals de la Casa de la Vila abans de dia
20 de cada mes.

Durant aquest mes es col·locaran
indicadors a les principals vies que condueixen
al nostre terme que assenyalaran el comença-
ment del mateix, així com, també, als camins
asfaltats darrerament.

MENJADOR A DOMICILI

Durant aquest darrer mes s'ha iniciat el
Servei de Menjador a Domicili. Les persones
que vulguin fer ús d'ell s'hauran de posar en
contacte amb l'Assistenta Social, a l 'Ajunta-
ment.

Aquesta és una petita passa més per tal
de fer arribar a tothom, sobretot als més ne-
cessitats, l'ajuda necessària perquè tots els
veïns del nostre municipi gaudesquin d 'un

Horari de les Oficines Municipals
De dil luns a divendres de 8 a 15 hores

Dissabtes de 9 a 13 hores

Horari de la Biblioteca Municipal
De dimarts a divendres de 16'30 a 20 hores

Dissabtes de 10 a 14 hores

Horari de consulta de l'Arxiu Municipal
De dimarts a divendres de 9 a 14 hores

AJUNTAMENT D'ALGAIDA
C/ del Rei, 8.

Telèfon: 12 50 76 Fax: 12 50 44
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ALGAIDA. 14 DE MAIG DE 1995

10 h. ARRIBADA de tots els nins i nines
dels esplais de Mallorca a les
Escoles d'Algaida. Els monitors
del Club d'Esplai Burot d'Algaida
els donaran la benvinguda al nos-
tre poble.

10'30 FIRA DE JOCS pels carrers Antoni
Maura, Joan Alcover, Metge Verger
i Pare Pou.

12'30 MISSA INFANTIL DE FESTA presidida
pel Sr. Bisbe de Mallorca.

13'30 DINAR a Ses Escoles. Els nins
i nines tastaran les coques ofe-
rides per les mares i algun pare
d'Algaida.

15 SI N'ERA UN CAÇADOR. FESTIVAL
DE MOSICA INFANTIL. Actuarà el
Grup d'Esplai Burot.

17 ACOMIADAMENT.

Per a l'organització d'aquesta Diada
de l'Esplai, el Grup d'Esplai Burot
agraïm la col .laborado especial a:

-L'Ajuntament d'Algaida per la seva
contribució econòmica i d'infraes-
tructura per fer possible la Diada.

-Al Ministei i d'Educació i Ciència,
Govern Balear i Ajuntament de Palma
per les subvencions que hem rebut.

-Al G.D.E.M. (Grups d'Esplai de Ma-
llorca) pel seu suport.

-A Titoieta Ràdio per haver posat
a la nostra disposició les seves
instai.lacions i els seus profes-
sionals.

-A l'Associació de Pares i Mares d'A-
lumnes del C. P. Pare Pou per la se-
va contribució a l'organització de
la Fira de Jocs.

-Al grup de Ràdio Aficionats per aju-
dar-nos a coordinar la Fira de Jocs.

-Als grups de la Parròquia d'Algaida per
la seva inestimable cooperació i ajuda.

-Al grup de músics que ens ajuden en
el Festival.

-A Ramon de l'Agència, Xesc de Ses Ca-
sesnoves, Tomeu Salas, Antoni el Rector,
Bernat Sureda... i tants d'altres pel
seu profitós suport.

-A tot el poble d'Algaida, per tot.

ESPLAI BUROT D'AI GAI PA
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Algaida 14 de mais 1995
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RECULL DE PREMSA

Dret de conquesta

TORRENTE BALLESTER

Aquesta fou la frase: "Tenéis que defender lo que es vuestro por derecho de
conquista". Fou una punyalada a l'estómac dels catalans, els valencians, els mallorquins i de
tots aquells pobles de l'Espanya no
castellana sotmesos per les tropes
franco-castellanes de Felip V. La va
dir l'acadèmic Gonzalo Torrente
Ballester a les persones de Salamanca
que es manifestaven contra el retorn a
Catalunya de l'arxiu de la Generalitat
republicana, confiscat per les tropes
franquistes.

Els pobles no castellans
d'Espanya haurien d'enregistrar
aquesta frase i penjar-la a la capçalera
del seu llit. Perquè revela que el
franquisme va ser una anècdota, i
també ho va ser el règim de Primo de
Rivera, i ho varen ser totes aquelles
dictadures de dretes o d'esquerres que
sotmeteren Espanya al seu capritx.
Allò constant ha estat, des dels decrets
de Nova Planta, trepitjar, escopir,
denigrar, robar i destruir la identitat i
el patrimoni dels pobles de parla
catalana. Ho signà Felip V en el seu
reial decret de 27 de juny de 1707, que
va abolir els furs, privilegis,
exempcions i llibertats dels regnes
d'Aragó i València i de tots els seus
habitants. Ho va fer, transcric
textualment la frase, "por el justo
derecho de conquista que de ellos han
hecho últimamente mis armas".

Tres segles més tard, un acadèmic de l'Espanya presumptament democràtica anima
els castellans a defensar un expoli al.legant aquest mateix "derecho de conquista".

Catalans d'Aragó, de Catalunya, de València, de Balears, despertau del vostre secular
ensopiment, aixecau-vos, pegau un cop de puny damunt la taula i exclamau: ¡prou!.

Pere Bonnin

DERECHO DE CONQUISTA

DERECHO DE PERNADA

ESTADO DE DERECHO

DERECHA

IZQUIERDA

UN
DOS
TRES
FIR
MES

DERECHO DE CONQUISTA

VIR l ATO

(Hem manllevat i traduït aquest article del diari ÚLTIMA HORA de dia 26-4-95. El
poema-potser que acompanya l'escrit és d'un dels nostres col·laboradors, que ha triat un
pseudònim molt escaient per a l'ocasió.)
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NOTICIARI DE L'OBRA CULTURAL

ACTIVITATS DEL MES DE MAIG

-Presentació del llibre "Simfonia dels adéus" de Pere Morey. Divendres dia 12 a
les 21'30 h. al nostre locai del carrer del Bisbe, 4.

-Festa del llibre. Diumenge dia 21 a partir de les 11 h. tendrem una parada a Sa
Plaça

-Animació. El "Grup Cucorba" ens contarà rondalles als petits i als grans, al
nostre local i a Plaça.

-Venda de llibres, com cada any posarem a l'abast de tothom les darreres novetats
en català a la taula que instal·larem a Plaça. A la pàgina següent en teniu una mostra.

-Excursió. La propera excursió serà dins el mes de juny. Anirem a vorera de mar
a prendre el sol i a nedar. Ja vos n'informarem.

En Pere Segura i n'Arnau Amer presentant la mostra de diapositives de cases de neu i
i paret seca de muntanya.
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NOVELLA/NARRACIÓ

Gràcies per lã propina La passió segons Renée Vivien
FERRAN 1ORRENI
Premi Sant Jordi 1994
Fotindt I3,bx90,bun 'AMpíiSb Rustica

Und peí ulidr fdinilid llibertant ni que dos
ui K les dpciienlini·iil solteis Km de (xii«; i
maie, iuta escold lepiessoid, muí esglesid i
Miies tou es de I ou lie oiiinipieseuts, ui
boillells ¡>ldl K Í S I lis lloï VIII ildVilllt lie

recordi irinldiilevi i joventut d nu Idi
heiiaii lunes d la piuleK.d i felliiiidi
Vdléiicid dels rtiiys seixdiild Plei
d'huinoi, tendresd i seducció, I'dutoi ei
proposd assistit <j ui id n in idi io ' oí lectiva
d Id vidd t:n un IIIÕM cm tiri didl peí
i oiiveiicioiidlisiiii's si n idls i il» il .ils i on
kithom, del mes quii al mes («lit, es veu
dtjoCdl d buscdi se Id vidd I a le que Id
Uoben'

MARIA MERCÈ MARÇAL
Premi Cariemany 1994
Premi Crítica Serra d'Or 1995

Moverla inspirada en la vida de Renée Vivien, poetessa
dels anys vint que va viure a Paris a començament de se-
gle ¡ cue fou la primera a cantar odertament l'amor entre
dues dones. La varietat de personatges i ternes tractats
dóna oe-j a l'autora per a construir eficaçment un brillant
'etauie en què ,l'amor, la sexualitat i l'homosexualitat, la
3elosia, la literatura, la passió i la mort són sempre tracta-
des amb gran ofici i delicadesa i sense caure en descrip-
cions grolleres ni altibaixos narratius. Els temes que tracta
i la gosadia dels plantejaments narratius, de bona literatu-
ra, no són, però, sempre de lectura fàcil.

ASSAIG CUINA

Els càtars
Problema religiós, pretext
polític

JESÚS MESTRE I GODES
Bibliografia al final de l'obra
Format 12x18 cm. 272 pàgs Rústica

Consideiats els grans heietges de
l'Edat Mitjana, els catais eien gent que
es presentaven COITI a predicadas iti-
nerants i pobres. Predicaven i traduïen
les escriptures a la llengua vulgar, i so-
cialment donaven niés llibertat i dig-
nitat a les dones del que era propi a
l'època Innocenci III, conscient del
risc que corria l'Església i el seu siste-
ma politic per la fotca que exercien
els "bons homes" sobre la població,
emprengi lé la prunera croada en terra
cristiana. La c loada cnnlra els albige-
sos destiui de soca lei la culta i ama-
ble societat occitana, amb la qual es
van esfondiar les esperances d'ex-
pansió catalana cap al nt. d Poc des-
piés, el l lenguadoc seria una part més
del regne de Fiança

I»sui Mntre I Cod«

ELS CÀTARS
PMIUMA uniate, racnxT raünc

m
62

INFANTIL

La cuina de casa
AMI IA M (ÀRDUA / f ( «-JXI l A PI AMEI I
r-11,1,11 ç ix II.JMII 13r>pa<fs Catione

Rn ull de li"; leteptes que cada migdia, per Televisió de
Calali niya, dinyi maneia clara, sen7illa i detallada, ens ex-
pliqiK-n Anna M ramili i Conxita Clanell Aquest pnmei
recull i oiilé les 78 receptes emeses des del setembie de
I'"-! dnr, íi firal f l'any < onsta dr set païts separades per
un - ¡nssifif ado) pci oidre dïnqiedienls sopes, verdures,
(iiif;, r an'S, feixos, divnvvi i postres Pròximament està
/vri'/e/ (.¡uf sutli un ír>«>/i volum que tecopilarà /es re-
(ri^c'í enteses <1es de pnnicts d'ain- IÇ95 fins a /imls de
/IIÍÍK,, Ma de H lindlitzacio del pu Atañía

JUVENIL
Flanagan de luxe
ANÍ >RH I MAR I IN/ lAUMf RIHFRA
Premi Columna jove 1994
Foimat l 9 x 9 0 S ' i n 9íM P-w Rnr.iira

La princesa de la sal
( nnlc rxipular ndiiptflt peí Francesc BfiaHa
II Instiacions de Xan López üommgue/
Fomiat 91,í> x ?I,S CITI Cartone amb llom de tela

</\l»vl« deüaiivs)

i iin vi-na- In In lincia un lei que tenia ties fill«',
f li un -VT (k'iiiíiii.ir < om l'estimaven, In filla petita va :ln li
que "MU la sal, rosa que no li va aqindat, i la va fer (nia
rjel palau Despiés de moltes aventures la princesa va
qiir,,ii IIMÍI lion« niHiia peí al tei, p"io sense sal Alf.h')
re-, d \"\ es va a<k>nai del VM eira i ^an sei feliços |><><
sempre

Has vist el Max?
['[ II» HARRIS /KORKVPAIJI
Uil ire si>ipiesa, tridimensional i mòbil
Foi mal 15 x 95 r. m Carta lé
(AfWtir rie H filipí

Max, fi ^al gios, negre i pelut, no es dauere el pont lleva-
(Jis, tamprx. daneie de la poita . On pot ser7 Busca sola
les tiafjes, mua rlins les armadures petó vés amb comp
tel Dins fi '•astell encantat, hi viuen altres criatures terrori
fi' |i ifr,

1 one i lillas, piulis i i·ir,uils ,1 rlop. Una paiellíi t IP
tiaficanls, una palella de gnàidies nvils enfunsmatf, una
'. olla rie "pijos" srnse ev fupols Fn aquesta mentina, MS
noi «re. i el Flanagan KI n'l r'ilic« iMinjolde la seva vif ja'

Els ponts del diable
IONI CU< ARF.LLA
Fc>imal 19 x 90,5 ' m I IO pà<js, Rir.lica

I In noi • le ilivMit iinys dfl migiom '-.ileiif ià voi ser esciip
(•M Peiò loi plegat. MO f. far il Pesi íes d'havei piovat f li
/rises femes en diveiso-, ll^x.s, anitra a Barcelona, on, ins
linai peí una pel·lícula i|ue acaba "le veure, decideix fei
un "pa<~ie" amb el -liaHc r^Mieiveià un Ilibietei de ve'!
romuiusia, i una |>^l fo|·i I-T( ninni A pallii d'aqni (<;il r<;
t(>nwi penilo', i d noi es - onvrrteiv en el pirilagonisla da
fjuelles iKïvel les que tanl It aqiai Inita esf nine
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NOTICIARI DE L'OBRA CULTURAL

Manifest que s'emmarca dins la campanya "Passem a l'acció per construir un país"
promoguda per l'Obra Cultural Balear i que vol ésser un missatge solidari de compromís
en la defensa i la promoció de la llengua pròpia de Mallorca, la llengua catalana.

Durant més de vuit segles, els mallorquins ens hem mantengut fidels a la nostra
llengua, el català. Però avui, ara i aquí, ens cal un nou i renovat esperit per conti-
nuar "essent qui som", si volem que la llengua catalana recuperi i ocupi el lloc que
li pertoca, si volem que els nostres fills juguin, estudiïn, s'enamorin i visquin
en la llengua de Ramon Llull, Ausiàs March, Mossèn Alcover, Costa i Llobera, Salvador
Espriu, Pere Capellà, Josep Ma. Llompart, Guillem d'Efak i tants d'altres.

El català es troba en un veritable "estat d'emergència" i la substitució lingüís-
tica augmenta dia a dia. Es per això que els JOVES DE MALLORCA PER LA LLENGUA ens
sumam a totes les entitats i col·lectius que ja formen part del moviment "ACCIO PER
CONSTRUIR UN PAÍS" i, amb aquesta iniciativa, ens adreçam a tota la societat mallor-
quina perquè entre tots reaccionem i passem a l'acció de manera decidida, conscient
i constructiva per fer passes en la recuperació de l'ús públic del nostre idioma.

Ens adreçam a totes les institucions públiques, entre aqueste a l'Ajuntament d'Al-
gaida, a qui recordam el deure estatutari que els obliga a protegir la llengua catala-
na, i exigim el compliment de la Llei de normalització lingüística, incomplida per
pràcticament els mateixos que l'aprovaren, facilitant l'aprenentatge de la llengua,
animant la població a usar-la, fent una oferta cultural, donant suport a totes les
activitats que tenguin per objectiu la normalització lingüística...

Reclamam poder viure en una Mallorca normal, amb uns governants que donin exemple
i que parlin sempre la llengua dels mallorquins, amb unes institucions que s'adrecin
als ciutadans en la llengua pròpia de Mallorca, perquè, si no és així, aquests no
es comportarien com els nostres governants ni aquestes es comportarien com les nostres
institucions.

Ens adreçam a tothom perquè faci pública manifestació de la seva preocupació pel
futur del català i es mobilitzi a favor d'activitats i iniciatives que intentin paliar
la situació actual.

Demanam a tots els habitants residents a Mallorca, sigui quin sigui el seu lloc
d'origen, que se sumin a aquesta tasca, que és de tots sense excepció.

Aquests dies la Flama de la Llengua travessera les nostres terres i, entre tots,
aconseguirem que arribi a Lluc.

Desi tjam que cada mallorquí i mallorquina assumesqui el compromís que té cap al
país, exigint a les institucions un comportament exemplar i donant, nosaltres mateixos,
exemple.

I no ens aturarem: Entre tots, de mà en mà, amb la cadena humana més gran de la
història de Mallorca com a símbol d'unió, de força i de confiança en nosaltres mateixos
com a poble, farem arribar a la màxima institució autonòmica aquest missatge de com-
promís .

La pròxima cita serà dia 6 de maig, dissabte. Tots hem d'anar a Palma a celebrar
una Gran Diada Popular per la Llengua, la Cultura i la Identitat del nostre país!

Aquest manifest fou llegit dia 18 d'abril a la Festa de la Pau de Castellitx.
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la rosella
Aquest mes, el maig, és el mes de

les flors per excel·lència. Per als pobles
antics l'arribada del maig representava el
retorn al temps de les flors i de la verdor,
per a ells era el mes en què tota la
naturalesa s'enjoia i engalana de colors i
perfums.Per això el poble des de temps
antic el dedica a la seva Mare, la Verge
Maria. Així, el refranyer popular és ric:

Hermós com un maig.

Maig arribat,
un jardí a cada prat.

Passejar el dies de maig pels
nostres camps, prats i garrigues és un goig
i un plaer per a la vista. Una de les plantes
que més ajuda i que dóna més vistositat
als camps és la rosella, on el seu color
tenyeix d'un vermell que sembla una catifa
estesa per la natura perquè l'home que
tantes injustícies li fa pugui entendre i
delitar-se en la seva bellesa insuperable
que en aquest mes, per ventura, arriba al
seu esplendor.

La rosella, o popularment roella, és
una planta de la família de les
papavaràcies, la mateixa familia que el
cascall.

Aquesta espècie, Papa ver rhoeas.
és una herba anual que creix durant els
mesos de primavera, és una de les males
herbes dels sembrats, però no sols es veu
en els camps de cereals sinó que s'estén

per tots els indrets de fora vila.



ES SAIG M

És una herba híspida , coberta de
pèls rígids i molt aspres, i les seves fulles
són pinnatífides (amb un sol nervi, del
qual arrenquen lateralment nervis
secundaris i que a més té divisions estretes
0 agudes ) pinnatipartides (amb divisions),
amb segments oval-lanceolads. Les seves
flors, l'element més característic, són
solitàries, tenen simetria bilateral, és a dir
són simètriques respecte a dos plans.
Consten de dos sepals que clouen la
poncella (flor abans d'obrir-se) i cauen en
obrir-se la flor formada per una corol·la de
quatre pètals disposats de forma creuada en
dos verticils, d'un nombre variat d'estams
1 d'un gineceu (part femenina de la flor)
d'ovari súper i unilocular, format per la
soldadura de dos carpels.

Abans d'obrir-se la poncella, la
corol.la passa del color blanc al vermell
encès que la caracteritza, els pètals són de
color morat púrpura a la part basal. En el
llenguatge de les flors, les roselles
signifiquen son.

Els fruits de les roselles són
càpsules que s'obrin per diversos porus
situats sota mateix del disc que duu els
estigmes, pels quals surten les menudes
granes quan el vent sacseja la planta, ja
seca.

La rosella conté un alcaloide, la
readina, que també és present a l'opi, i
certa quantitat de morfina, si bé alguns
llibres neguen aquest punt. Gràcies als
alcaloides, els pètals i les càpsules de la
rosella s'usen per a la tosina, i gràcies a
les propietats narcotiques per a l'insomni.

En els pètals hi ha una matèria
colorant de tipus glucosídic que serveix per
donar color a certs medicaments i a alguns
llocs per donar color al vi. Aquests
colorants també s'utilitzen per tenyir la
llana.

Les seves llavors tenen una gran
quantitat d'oli, el qual s'empra en la
alimentació. A més, les llavors s'empren
per donar gust a les ensalades de fruites i
pastissos. El seu consum es remonta a
més de 2000 anys.

A certs pobles del Principat, el dia
de Corpus, els carrers per on ha de passar
la Sagrada Forma s'engalanen amb flors de
roselles.

Jaume Jaume i Oliver

Tothom que tengui notícia o localitzats
arbres i arbusts d'interès especial per
mor de les seves característiques,
agrairíem que ens ho facin arribar.
Vet aquí un exemplar d'ullastre de
proporcions descomunals situat a les
pietés de Son Coll. (Cortesia de
Franciscà M una r)
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AGRUPACIÓ FOTOGRAFICA D ALGAIDA

Fotografia de Joan Capellà
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DE GUILLEM D'EFAK A OVIDI
MONTLLOR

L'any 1995 ha començat segant de bon
de veres, no deu esser perquè l'anyada sigui
generosa ja que aquest aire de grec més aviat
ho ha socarrat tot i no podem sentir-nos a
pler. Un mal any, diuen, no només afecta al
camp sinó que les persones també patim els
seus desveris ; però, deu esser vera que són
els més senzills i els més coherents qui els
pateixen?. Allò que és cert és que la mala
herba mai no mor i aquesta època tan
insolidària fa medrar els senyors "si senyor,
com mani el senyor" i no són més que
descendents de la mossoneria. Als seus
funerals pots escoltar uns comentaris ben
sucosos no aquells de "no som res en aquest
món" "qui ho havia de dir" sinó "sempre mor
qui no hauria de morir".

Com està ta mare?, "bé". Quines
sopes! I tot perquè fa més de vint anys vaig
convidar Ovidi Montllor a venir a Algaida. Era
aquella temporada que esmentar el nostre
poble volia dir activitat. Tot un seguit d'actes i
lluites, la fe certa que recuperàvem el nostre
llegat de llibertats. N'Ovidi, l'home senzill, va
pensar que hi podia participar amb la seva veu
i el fil de la poesia i les veritats. D'Alcoi i fill
de treballadors, mai no va defallir ni fins i tot
sabent que tenia poques esperances de viure.
Agraïa els amics i els gestos, tan mestre com
n'era ell. L'any passat, ja malalt del coll, va
tornar venir a Algaida, dinàrem plegats en
Delfi, en Toti Soler, n'Artigues, na Neus i jo.
Quines sopes! va repetir n'Ovidi i amb tot
encara alabava aquelles que li havia fet ma
mare feia gairebé vint-i-cinc anys. Ens ha
deixat un llegat discogràfic important.
Escoltar-lo ens farà sentir vius.

"Aquest color de cafè amb llet que
tene és perquè mon pare hi va posar la llet i
ma mare el cafè" li va amollar en Guillem
d'Efak un vespre, ja fa anys, que férem un
recital plegats a l'Auditorium. En Guillem era
un famós desconegut i nosaltres ens volíem fer
conèixer. Va cantar quatre cançons i se'n va

anar tan fresc, però els que hi eren no podrem
oblidar la força de la cançó de Son Coletes
(un cant als republicans assassinats l'any
1936). No era el mateix escoltar-lo en un disc
que veure aquell homenàs carregat de ràbia
clamant justícia per les injustícies del passat.
Està cansat?. No el veuen gaire. Està malalt
però se'n sortirà, és un home fort. I la malaltia
s'allargava. El vaig anar a veure, ben ajagut, la
infermera li va dur un plat de sopes, "amb un
rajolí d'oli", va demanar i parlàvem del món
mentre li enforava cullerades. Els joves,
sobretot els joves, era la seva preocupació,
han de creure en aquest país ; però jo escèptic
H vaig dir que els joves tenien bona salut, érem
nosaltres els malaltissos, els qui teníem son

En Guillem va morir al cap d'una
setmana i em va fer hereu d'una part de la seva
sensibilitat, em va deixar una cançó escrita
"perquè li faci la música"

Vou-veri-vou per no dormir
fes-te enfora, becadeta,
que no és hora de dormir.

Biel Majoral
Sinn qui sou

Gimnèsies i Pitiüses,
mordales d'un mateix cranc.
Pitiüses i Gimnèsies
que les Mallorques formau.
Rajoles d'una fornada,
poncelles d'un sol ramell;
Gimnèsies i Pitiüses,
ales d'un mateix ocell.
Hem passat molta sendera
fins arribar aquí on som,
però la Història ens convida:
Mallorquins siau qui sou!
El vell regne de Mallorques
el voldrien fer bocins,
per això la Història crida:
Siau qui sou, Mallorquins!
Mentre resti una petxina
aferrada a un mares,
Pitiüses i Gimnèsies
no han de manar por a res.
En la nostra llengua un dia
dictàvem la nostra llei
i la nostra llengua sempre

dictarà la seva llei.



20 ES SA IG

UNIÓ D'INDEPENDENTS DE PINA. ALGAIDA I RANDA
1 UNIÓ MALLORQUINA

El proper mes de maig farà quatre anys que un grup de persones independents
d'Algaida, Pina i Randa vàrem decidir presentar una Candidatura a les passades Eleccions
Municipals.

La feina no està acabada, ni molt manco. Ara més que mai, el nostre Ajuntament
necessitarà dels Algaidins, Pineros i Randinos, cada vegada més preparats, amb capacitat de
gestió i disposats a treballar de manera totalment desinteressada pel nostre poble.

És per això que Els independents, amb el suport d Unió Mallorquina, ens
presentarem a les properes eleccions municipals del dia 28 de maig.

El motiu de presentar-nos amb la gent d'Unió Mallorquina d'Algaida és sumar, no
dividir, sumar idees, projectes i ganes de fer feina i tenir endemés una veu a Palma, al
Consell i al Govern Balear, on es canalitzin totes les nostres iniciatives i projectes.

Volem aprofitar aquest escrit per presentar-vos les nostres persones, persones
d'Algaida, Pina i Randa que tots coneixeu, queja estan participant en les tasques del nostre
poble; des de la cultura, fins a l'economia, passant per esports, escoles,etc. Homes i Dones
que faran feina per un poble millor.

Candidats:
1.- Andreu Gelabert Garí
2.- Pep Llompart Amengual
3.- Antònia Janer Seguí
4.- Nicolau Ferragut Mulet
5.- Antoni Oliver Arrom
6.- Pedró Oliver Perelló
7.- Miquel Vanrell Sastre
8.- Miquel Munar Capellà

9.- Antoni Antich Trobat
10.- Jeroni Oliver Vich
11.- Antoni Cerdà Tarongí

Suplents:
1.- Rafel Vidal Garcias
2.- Rafel Perelló Garcias
3.- Antònia Sitjar Comila
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PSOE
Volem aprofitar l'oportunitat que ens dóna aquest espai per agrair-vos la confiança

que depositàreu amb nosaltres la darrera vegada que elegíreu els vostres representants a la
Casa de la Vila, en un moment prou dificultós, donat que s'havien d'afrontar projectes molt
considerables i vitals, tasques que tots sabíem difícils.

Per tal d'ésser mereixadors, un altre cop, de la vostra confiança ens tornam oferir per
completar i seguir, amb més il.lusió si cal, el treball desenvolupat aquests anys que hem
passat.

Creiem que no cal enumerar el conjunt de realitzacions i el talant de la nostra gent ja
que la millor tarja de presentació és al vostre abast. L'eficàcia en la gestió, la serietat, el
diàleg, el consens i les solucions compartides per la majoria han sigut els eixos i la dinàmica
del nostre grup.

La nostra il.lusió és seguir per aquest camí i per fer-ho possible presentam a gent del
poble, que viu el poble, que coneix les seves necessitats i està disposta, en temps i dedicació,
a contribuir i a aportar solucions.

La nostra gent és:

1.- Francesc Antich Oliver
2.- Francesc Vidal Llompart
3.- Jaume Jaume Oliver (Indep.)
4.- Catalina Llompart Juan (Indep.)
5.- Joan Mut Trobat
6.- Felip Oliver Ballester (Indep.)
7.- Antoni Mulet Garau
8.- Miquela Danti Sansó

9.-Antoni Capellà Fiol (Indep.)
10.- Joan Amengual Gelabert (Indep.)
11.- Maria Teresa Garcías Simón (Indep.)

Suplents:
1.- Catalina Trobat Oliver
2.- Joan Ramis Gelabert
3.- Rafel Antich Servera

H# jtwfeetc c*mftavttt fwt> rttpUd*,, Pi**, í fë*#d*,.
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"Compromesos
amb

el nostre poble." Nacionalistes de Mallorca

Agrupació d'Algaida

"Compromesos amb el nostre poble" vol transmetre la ¡l.lusió, la feina,
l'objectiu, el compromís que ens fixam per a RANDA, PINA i ALGAIDA
per aconseguir tenir un poble tranquil, acollidor i de futur.

/. - Miquel Ballester Salas.
2. - Catalina Martorell Llaneras.
3.-MiquelJ. M. LlompartBallester.
4. - Bernat Sureda Cañellas.
5.- Miquel Oliver Cirer.
6.-Jerònia Pou Tomàs.
7.- Francesc Barceló Trobat.

8. - Maria Jaume Salas.
9. - Macià Oliver Juan.
10.- Franciscà Gelabert Morell.
II.-Mi que I Sastre Fiol.
12.- Guillem Vanrell Tomàs.
13.- Gabriel Sastre Tous.
14.- Sebastià Verger Gelabert.

Acte de presentació de la candidatura i programa
Dissabte 20 de Maig a les 22 h. al Local d'usos socials.
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PARTIT POPULAR D'ALGAIDA
PINA I RANDA

Estimats lectors:
Es un plaer pel nostre partit, fer-vos arribar les nostres intencions de cara

a les properes eleccions autonòmiques i municipals del 28 de maig.
Aprofitam l'oportunitat que ens ofereix aquesta revista per mostrar-vos les

SOLUCIONS que, pensam, són les millors pel futur d'ALGAIDA, PINA i RANDA.
Nosaltres, el PARTIT POPULAR, amb l'experiència que hem obtingut dels 12 anys

dins l'Ajuntament i també estant al dia dels canvis de la nostra societat actual, el
que suposa ésser un partit obert a totes les necessitats del nostre municipi, pensam
que som el partit amb més SOLUCIONS per a aconseguir el millor pel nostre poble.

Hem demostrat ésser persones que anys enrera hem obert el camí cap a la moder-
nitat, mitjançant obres i projectes que s'han duit a terme, encara que a vegades han
estat equiparats per altres partits.

Ara, i de cara a les properes eleccions tenim i volem donar:
- SOLUCIONS als problemes circulatoris que afecten a Algaida, Pina i Randa.
- SOLUCIONS als problemes urbanístics, voravies, places, jardins i a la manca

de zones verdes.
- SOLUCIONS al tema de les Normes Subsidiàries.
- SOLUCIONS als abocadors incontrolats.
- SOLUCIONS als problemes que afecten als joves, part important de la nostra

societat.
- SOLUCIONS a la manca d'infraestructura esportiva.
- SOLUCIONS als problemes de la gent gran.
Finalment, vos presentarli els membres que formen la nostra candidatura. Esperam

esser de la vostra confiança, tant a nivell municipal com autonòmic i sempre oberts a
les vostres suggerències per a dur a terme les SOLUCIONS que tots volem.

CANDIDATURA DEL MUNICIPI D'ALGAIDA

-Esteve Vanrell Barceló
-Biel Salas Fullana
-Damià Amengual Aloy
-José Juan Oliver Sastre
-Pere Verdera Fiol
-Joan Toni Arbona Pujadas
-Toni Barceló Puigserver
-Toni Mudoy Capellà
-Miquel Gelabert Fullana
-Guillem Oliver Bibiloni
-Pere Pujol Mut
-Jaume Capellà Jaume
-Joan Matas Mas

SOLUCIONS
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Titoieta Ràdio
108.0 FM

Emissora Municipal d'Algaida

Els fets inusuals de Titoieta Ràdio han
estat un èxit.
Els promotors de
l'emissora municipal
d'Algaida estan molt
satisfets de la bona
acollida que han obtingut
la totalitat dels actes
lúdico-culturals del 8è
aniversari.
El recompte dels partici-
pants en les diferentes
propostes indica que
aproximadament 900
persones han assistit als
fets inusuals de Titoieta
Ràdio.
Cal destacar, sobretot, el
ressò que va tenir la
festa-concert Titoieta
Ràdio aixeca els morts...!
A la fotografía adjunta
podem veure un grup de
titoiers amb el dibuix que
va presidir l'pscenari del
concert a l'antic celler del
carrer de la Victòria.
Des de les pàgines de la
revista Es SAIO vos
doiiam les gràcies a tots.
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La pancarta dels fets inusuals a un lloc ben visible de la plaça d'Algaida.

El grup pollencí CORDA AMARADA va presentar, el diumenge del Ram, el disc de
mùsica popular Avui que és dia de festa!
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El Sopar Concurs de Titoieta Radio fou uns dels actes més festius i participatius. A les
fotografies hi podeu veure els guanyadors amb n'Antònia Cantallops, del Celler ca n'Amer

dlnca, que va actuar com a jurat, i alguns dels plats salats presentats.
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L'actriu Eva Torras, de TEATRE DE QUÈ, en un moment de la representació de l'obra
d'Antoni Mus, Vida i miracles de n'Aineta dels matalassos.
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GALERIA DE PERSONATGES IL.LUSTRES
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REVELACIÓ
CIENTÍFICA

Després dels estudis fets i
analitzades les dades enviades pel
satèl.lit NORIM, els savis han
arribat a una conclusió taxativa:

L'EBRE S'HA ALLARGAT I
DESEMBOCA A LA BADIA DE
PALMA DE MALLORCA.

Segons diuen els
SAVIS-TRASCENDENTS que
han elaborat l'informe esmentat,
L'EBRE NO DESEMBOCA AL
MAR, sinó que S'HI
INTRODUEIX, generant un RIU
SUBTERRANI que arriba a
Palma.

S'està estudiant com
aprofitar aquesta aigua per poder GARANTIR quelcom tan important com: EL NIVELL DE
PÈRDUA D'AIGUA DE LA XARXA DE PALMA I CALVIÀ, REGAR ELS CAMPS DE
GOLF I SIMILARS, així com assegurar el subministrament als HOTELS que acullen
visitants que es dutxen SIS o SET VEGADES cada dia per compensar que a casa seva no ho
fan mai, etc. AJUT!

VATRIU

/MAIloft C d

s »»«£•**•* *«-'*»«••

NOTICIA
HORA

D'ULTIMA

>t
$
'•
í

Agència ROTER: L'A.S.E.
(Agència Sàvia
d'Envestigacions) informa
que disposa d'un aparell
AERI equipat amb un
artilugi molt sofisticat per
poder agafar els núvols i
així assegurar el
subministrament d'aigua a
Mallorca. Els núvols
s'emmagatzemaran en un
dipòsit especial que es farà
buidant el PUIG MAJOR.
Seguirem informant.
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Aquestes fotografíes, del fumerai de S'Arboçar i de la
columna d'entrada a S'Hort de Cas Metge Jordi, ens serveixen de marc per presentar una
nova secció que, a partir del proper mes, trobareu a les pàgines de la revista. "SABEU ON
ES?" servirà perquè proveu de localitzar, a través d'una imatge, un racó a l'abast dels
vostres ulls. I ja sabeu que una bona manera de perdre el temps és aprofitar-lo en la resolució
d un enigma.
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Sopa de lletres

Heu de localitzar deu sinònims de
"fatigat". Amb les lletres que vos sobrin
llegireu uns versos de Costa i Llobera.

Horitzontals: 1. Topònim d'Algaida.
2. Olivaci. Dígraf. Cinc. 3. Lluna nova.
Un. 4. Carències, mancances. 5. Vocal
que assusta. Encimbellat, coronat. In-
terjecció per cridar l'atenció. 6. Pronom
personal. Viciós, cràpula. 7. Adornat,
decorat. Mar salat d'Asia (al revés).
8. Ciutat francesa. Marcolfa, meuca (al
revés). 9. Dolent, injust. Investifador
japonès conegut pel seu mètode. 10.
La primera. Atapeir, omplir.

Verticals : 1. Topònim d'Algaida. 2.
Perfum, aroma. Excreció líquida dels
ronyons. 3. Blancs, lletosos. Al.lot.
4. Als paisos eslaus, nom d'un cap mili-
tar. Nom de lletra. 5. Musulmà. Mil.
6. Roentgen. Edicte del tsar. Salt,
tomb (al revés). 7. Dona que es dedica a
l'estudi dels ocells. 8. Obra per a
tres instruments. Oltim, darrer (al re-
vés). 9. Punt cardinal. Cèl·lula del
teixit nerviós. 10. Inspecte:-.

Les solucions als mots encreuats les
trobareu a la pàgina Ç .

[Çt~C 'Ã X Ë) S N

Solució a la passada sopa de lletres.

Recordareu que havíeu de localitzar
deu sinònims de "perfecte". Les lletres
sobrants diuen: "Si no tens diners,
deixa-ho córrer" (joan Fuster).
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ESPORTS
FUTBOL

Primera Regional
Els darrers resultats

aconseguits per l'equip són:
Algaida-U.de Lluc 1-1
Algaida-Porto Cristo 3-1
Colònia-Algaida 2-3

L'equip manten la seva
regularitat i està situat
a mitjan classificació amb
27 punts i un negatiu a fal-
ta de sis partits per acabar
la competició.

A aquestes altures de la
temporada casi tots els
equips de l'Algaida han aca-
bat les seves lligues regu-
lars. Tal volta sigui l'ho-
ra de començar a ferfeina
de cara a la pròxima tempo-
rada.

Sabem que la directiva,
encapçalada p'en Joan Mut i
amb molt bona col·labora-
ció d'en Llorenç Manila,
ja fa passes per donar conti-
nuïtat als diferents equips.

Si és així, molt de temps
que es va perdre a princi-
pis d'aquesta temporada
enguany s'aprofitarà; una
equivocació que no es toca
repetir.

Cadets
Porto Cristo-Algaida 7-0
Algaida-Vilafranca 0-4
Montuïri-Algaida 9-0
Algaida-Colònia 1-5

Final de lliga dolent
quant a resultats el de
l'equip de cadets. A falta
d'un partit per acabar la
lliga figura en darrera
posició.

L'important és que, mal-
grat els resultats, els
joves continuen animats,
entrenant i amb ganes de
fer esport.

Infantils
L'equip dels infantils,

una vegada acabada la lliga

regular, participa a la
Copa President. Varen perdre
el primer partit (3-2) da-
vant el Santanyí.

Benjamins
L'equip dels benjamins

han acabat la lliga fent un
discret novè lloc d'un total
de tretze equips.

Els darrers resultats
han estat:
Montuïri-Algaida 2-3
Algaida-J.Ballista 0-6
Sta.Maria-Algaida 3-2

A partir d'aquest mes
de maig es farà la lliga
de consolació amb els equips
més igualats.

Futbol 7
Els més petits de l'Al-

gaida han acabat la seva
lliga en segon lloc dels
darrers, amb una bona feina
d'en Miquel Serrano ja que
els nins, en aquestes edats,
es despisten bastant.

Ara participen a la Copa
President pel sistema d'eli-
minatòries .

I Torneig futbol base
Vila d'Algaida

Durant les passades fes-
tes de Pasqua es va jugar al
nostre poble el I Torneig
de futbol base en les catego-
ries de futbol 7, benjamins
i infantils.

Quatre equips de cada
categoria i per eliminatò-
ries amb bons partits i mol-
ta gent per veure els nins
dels diferents equips. Això
hauria d'esser un estímul
per a la continuïtat d'a-
questa promoció.

El patrocinador -que és
l'Ajuntament- així com els
col·laboradors que ajuden
amb trofeus s'han apuntat
un bon èxit. Ànim.

P'en Guillem Nicolau,
només una cosa: Gràcies
per la bona feina.

Futbol 7
1 . Sant Jordi
2. Santa Maria
3. Algaida
4. Santa Eugènia

Equip de Futbol 7. Temporada 94-95
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Benjamins

1 . Porreres
2. Algaida
3. Santa Maria
4. Sant Jordi

Infantils
1 . Espanya
2. Ferriolenc
3. Montuïri
4. Algaida

ESCACS

Algaida-Andratx 3-1
Tropic-Algaida 4-0
Algaida-Clarratxí C 4-0

Aquests són els resultats
de l'equip d'escacs del

nostre poble durant el mes
d'abril.

Després de nou jornades,
se n'han guanyades cinc;
amb aquests resultats acaba
aquesta tercera categoria,
jugada pel sistema suís.

Ha estat una temporada
de transició on els joues
ja comencen a prendre part
a les diferents partides
del campionat preparant
la renovació de l'equip.

CICLISME

Un grup d'aficionats
i l'Ajuntament d'Algaida or-
ganitza per aquest estiu

carreres i
aficionats a

unes

una sèrie de
sortides pels
la bicicleta.

Vos ne recordam'
quantes:
Cicloturisme local:

Diumenge, 2 de juliol.
Cicloturistada Algaida-Lluc
amb berenar pels participants

Dissabte 22 de juliol.
Pujada Algaida-Cura

Dissabte 5 d'agost. Con-
trarellotge Pina-Pina.

Ciclisme amateur:
Dimecres 26 de juliol.

Gran Premi Ciclista Algaida.
Evidentment vos informarem

de totes aquestes activitats.

JOAN TROBAT

MOVIMENT DEMOGRÀFIC

Catalina Noguera Amer. Va Joan
morir dia 2 d'abril a l'edat Morí
de 23 anys. anys,

Oliver Puigserver.
dia 3 d'abril als 83

Margalida Martorell Vaquer.
Ens deixà dia 19 d'abril
a l'edat de 71 anys.

NAIXEMENTS Elisabeth Vanrell Büse, filla de Bernat
i Àngela Anneliere. Nasqué dia 4 d'abril.

Margalida Pou Gelabert, filla de Joan Maria Antònia Llaneras Ballester, filla
i Maria Teresa. Va néixer dia 1 d'abril. de Jaume i Joana Maria. Va néixer dia

22 d'abril.
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PINA
ELECCIONS. Pareix que fa dos dies i ja hi tornam a ser: sopars, reunions, i aviat

començaran els mítings electorals i tota la parafernália que envolta el món polític:
llistes, propaganda, travesses dels resultats possibles, si hi haurà majoria per gover-
nar o seran necessàries coalicions de govern. Sentirem paraules i expessions exagera-
des; ja sabem que dins una campanya tot o casi tot és vàlid per aconseguir els vots
dels indecisos, i normalment se diuen coses que dins un context normal de la vida
quotidiana diríem que són aberracions; idò això és el món polític, i aquest és el
joc establert i acceptat per totes les forces polítiques, encara que a vegades no
agradi als ciutadans que hi hagi aquests atacs personals i aquesta violència verbal;
però per molt que es repetesqui entre els polítics que no hi hauria d'esser, està
clar que hi és i que això agrada a certa gent i, per tant, atacar l'adversari fa acon-
seguir més vots.

A les eleccions municipals no es dóna tant com a les autonòmiques aquesta vio-
lència verbal, i manco als pobles petits com Algaida o Pina; normalment es respecta
l'adversari i, al manco públicament, no se l'ataca; hi ha com un pacte tàcit que creim
que s'hauria de respectar en benefici de la convivència i l'harmonia de la gent del
poble: creim que impera el seny.

Com sabeu, a l'Ajuntament d'Algaida s'hi presenten quatre candidatures i dins
totes elles hi ha pineros: dos dins dues i un dins les altres dues. Segons hem vist
als diaris, són: dins el P.P. el n9 3 Damián Amengual Aloy i el n2 B Juan Antonio
Arbona Pujadas; dins Unió d'Independents de Pina, Algaida i Randa (lUffl) el nS 5 Anto-
nio Oliver Arrom i el nS 10 Jerónimo Oliver Uich; dins el PSffl el n9 5 Miquel Oliver
Cirer; i per acabar, dins el PSOE el nS 6 Felipe Oliver Ballester.

Així que ja ho sabeu, els pineros teniu on escollir, perquè totes les candidatu-
res tenen gent de Pina; hi ha per tots els gusts i per totes les ideologies o simpa-
ties, encara que a les municipals conten molt les persones.

OBRES MUNICIPALS. La creu de l'entrada del poble pel Joc continua en obres:
els marges, que s'han fet de pedres queden d'allò millor. Creim que donarà un aire
totalment nou a aquest racó que fins ara era només un niu de brutor convertint-se
en un raconet molt agradable i entranyable que serà un balcó cap al comellar de Son
Ribes i una bona impressió a l'entrada del poble.

Al cementeri també s'hi han fet unes obres a l'entrada amb un empedrat, uns esca-
lons nous i una farola que també donen un aire nou i vistós en comparació a la vella
porta d'entrada que hi havia. En resum, creim que d'una manera encertada s'han fet
aquestes dues obres.

TORRENT. Aquests dies de final d'abril s'ha aturat de rajar el torrent pel pont
de la carretera Pina-Sineu. Si no plou, ja hi comença a haver sequera, els sembrats
ho passaran pillo per granar i la palla serà curta; i, com no podia ser de menys,
el torrent s'ha aturat de córrer.

Per cert, hem de dir que un cotxr va xocar contra la barana del pont i va espe-
nyar una part anant a pegar els maressos dins el torrent, i de la força va fer recórrer
uns centímetres tota la barandilla de mares. Així que anau amb compte, i esperem que
aquell a qui pertoqie (Obres Públiques o qui sigui) ho arregli el més aviat possible
per evitar desgràcies.

XESC OLIVER
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(Ve de la darrera pagina)

Parlant del futur, sabem que estudia Ir
curs d'Econòmiques i li demanam que ens
parli de la Universitat:

-A pesar que tengui fama de difícil, crec
que Economiques és assequible si un va fent
feina. Segurament Informàtica o Enginyeria
siguin més complicades. Quant a l'ambient,
pensa que és el primer any i encara no m'hi
aclárese del tot; sé que el rector és Nadal
Batle i que una senyora -no record el seu
nom- li va presentar una moció de censura o
cosa així; com que jo tot just acabava
d'arribar, no ho vaig entendre. La gent
s'interessa més pels problemes que l'afecten
directament: pla d'estudis, professorat...Ara
tenim 10 assignatures quatrimestrals, de les
quals ja hem fetes cinc. No estava acostumat
a suspendre, però he suspès Dret -he de
reconèixer que vaig estudiar poc- i
Comptabilitat, on vaig dur mala sort a
l'examen perquè crec que anava bastant ben
preparat.

Hem parlat amb en Tomeu de molts de
temes. Intentarem concretar-ne alguns:

-Quin problema creus que preocupa més
la joventut actual?

-Sense dubte, l'atur. Veure gent que als
trenta anys encara no han f et f eina o ja l'han
perduda, és molt preocupant.

-La droga i la sida?
-Dos problemes també preocupants, però

els joves els veuen més com a problemes
individuals, no com en el cas de l'atur, que
és general. Sobre els problemes de la droga i
la sida, fa falta una major informació.

-Política?
-Hi ha joves de tota classe, però

generalment el jovent la mira amb
indiferència o recel.

-Ecologia?
-Desperta més interès que la política.
-Votaràs a les properes eleccions?
-Sí.
-I del servei militar, què opines?
-La majoria de joves pensa que és una

pèrdua de temps. L'única sortida una mica
aprofìtosa, tant per als joves com per a la
mateixa societat, és el servei social a través

de l'objecció de consciència. De la
insubmissió, no se 'n parla tant.

-Sabem que ets barcelonista, ¿qui
guanyarà la lliga enguany?

-Crec que enguany està bastant clar.
-Anima els barcelonistes...
-Després de quatre lligues seguides,

descansar un any o dos no ens hauria de
preocupar.

-Per on comences a llegir el diari?
-Em solc botar les seccions de "Nacional"

i d'"Internacional"; llegesc sobretot la part
local, les entrevistes i els esports.

Xerram del fet que també jugava molt bé
a tennis, i diu que quan deixi el futbol
tornarà a practicar-lo. També comenta que a
vegades els entrenaments són molt pesats,
però són necessaris. Deixam de banda els
àrbitres, la música, la literatura, els amors,
l'aigua de Tarragona i tot un munt de temes.

-Què t'agradaria afegir per als lectors
d'ES SAIG?

-Dues coses: Primer de tot, que no he
renunciat a la meva cama algaidina, encara
que estigui més a Montuïri. Aquí, a Algaida,
hi tene família i molts bons amics. I per
acabar, voldria animar tots els nins i nines a
practicar algun esport, sigui el que sigui,
perquè a més de ser saludable, també pot
ésser molt formatiu. Aprens a superar-te, a
respectar les regles del joc, a acatar les
decisions dels àrbitres, a respectar
l'adversari, a saber perdre i també guanyar.
Ah!, també deman que els pares i mares
recolzin els fills.

A pesar de la seva joventut, en Tomeu ens
ha donat la sensació de ser una persona
formada, amb idees i criteris ja madurs. Des
d'aquí volem agrair a en Tomeu i la seva
famíla -els espenyàrem la sobretaula de la
segona festa de Pasqua- l'amabilitat i la
cordialitat amb què ens reberen. Gràcies
Tomeu!, i si no pots triomfar al Barça, a
l'Algaida sempre trobaràs lloc.

Miquel Molleta
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UNA XERRADETA AMB• ••

en TOMEU FULLANÄ GINARD
El nostre entrevistat d'aquest mes és

possiblement poc conegut entre els algaidins
majors de 30 anys i, a la vegada, ben conegut
pels seguidors del futbol mallorquí. Diuen els
entesos que és, a pesar de la seva joventut
-encara no ha complit els 19 anys-, una de les
promeses del nostre futbol. Ens hem trobat
avui amb en Tomeu Fullana Ginard, fill
major d'en Tomeu Fullana "Bessonet" i
d'Antònia Ginard, de Montuïri, a ca l'amo
en Tomeu "Muro", padrí d'en Tomeu jove.

Comencem amb una mica d'història:
-Vaig néixer a Palma l'any 1976. Ja de

petit m'agradava molt l'esport i monpare em
va apuntar a l'escola de futbol de La Salle
quan només tenia sis anys. Llavors, a l'equip
aleví, també de La Salle, on vaig jugar dos
anys. Després, com que els meus pares
anaven cada cap de setmana a Montuïri,
vaig passar a jugar en el Montuïri, on
seguesc. Allà he jugat a totes les categories;
l'any passat era juvenil, però a finals de
temporada l'entrenador de l'equip de 3a
Divisió em va fer jugar la promoció d'ascens
a 2a Divisió B, i hi continuu.

Li demanam que ens expliqui com juga,
quin jugador li agrada més...

-El lloc que més m'agrada, i on solc jugar
sempre, és de mig punta, defensant o atacant
segons vagi el partit. Diuen que som més
tècnic que un jugador de força; a més, el
meu físic no em permet anar sempre al xoc.
¿ Un jugador? Sens dubte m'agradaria que
el meu joc s'assemblas al de Laudrup, que
és el que fa el joc més elegant i senzill de la
lliga espanyola. ¿Golejador? Durant quatre
anys he guanyat el trofeu "Mosquera", però
aquest any a 3a Divisió només he marcat
cinc gols.

-A finals de la temporada passada es va
parlar del Fabril, del Mallorca i altres equips;
ara es parla del Manacor, de l'At. Balears i
altra vegada del Mallorca. Què passarà?

-De moment, som del Montuïri i m'hi trob
molt a gust. Totes les altres coses són només
especulacions.

-Però tendrás unes aspiracions,
preferències...

-Triomfar i viure del futbol és molt difícil,
perquè a més de saber-ne, has de tenir sort.
Mai no m'he plantejat la vida pensant
d'arribar a professional, sinó que
simplement el futbol és un esport que
m'agrada, em diver t esc practicant-lo. Ara
bé, crec que a tots els mallorquins ens
agradaria jugar en el Mallorca a la Divisió.
I posats a somiar, pagaria perquè el Barça
emfitxàs i viure a la Masia.

(Segueix a la pàgina anterior)




