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ES SAIG

EDITORIAL
I VAN 17 ANYS

ES SAIG va néixer pel gener del 80 i, per tant, ha arribat als desset anys de vida, que ja comencen a ser
anys tractant-se d'una revista.Cada començament d'un nou any significa una festa per a nosaltres i, potser
per això, no tenim ganes de parlar de coses serioses ni trascendentals. Ja basten els resums de l'any que
fan les diferents cadenes de televisió: hores i hores de programació dedicades a mostrar-nos desgràcies
i tragèdies o plenes de collonades que diu i fa la "gent guapa" i no tan guapa.Quin bestiar!

Per part nostra, simplement volem saludar-vos i felicitar-vos. 1, per què no?, també felicitar-nos a
nosaltres mateixos. El que passa és que no coneixem cap fórmula original de felicitació i haurem
d'apel.lar a les que tots coneixem. Els romans tenien, per saludar-se, diverses expressions, però en el fons
totes eren una mateixa cosa: "vale", "salve", "avé" són els imperatius de tres verbs que, bàsicament,
signifiquen "estar bé de salut", "trobar-se fort físicament". Totes tres es poden traduir per "salut!" i servien
tant per a les trobades com per despedir-se; hi havia petites diferències d'ús, unes eren més de comiat,
cadascuna era més culta o més vulgar, però en essència eren el mateix. Si ho pensam bé, quan ens
"saludam" - sigui quina sigui la fórmula emprada per "saludar-nos" - ens desitjam mútuament "salut".

Potsser ens decidirem per l'expressió que utilitzaven els grecs. És també un imperatiu, en aquest cas del
verb x « í P <•> » Que significa "estar alegre", "sentir-se content"; així que quan es trobaven i es deien
X a ï p e es desitjaven "alegria!". I certament la salut és molt important, però no ho és tot ni d'un bon tros;
si a un cos sa li fallen moltes altres coses, no viurà una vida gaire plaent ni envejable. En canvi, quan una
persona té alegria, si aquesta és una alegria sana i responsable, és perquè els aspectes essencials de la vida
d'aquesta persona són positius. No compten aquelles alegries filles de la curtor ni paga la pena parlar
d'aquells que passen per la vida fent morros i cares de prunes agres. Quan una persona normal
- intel·ligent i responsable - està alegre i contenta, demostra que les coses li funcionen suficientment bé
i que són més els motius de satisfacció que els de malcontentament.

I com que això és el que desitjam per a tots els nostres lectors, en aquest començament d'any els
desitjam de tot cor "£ d \ p £ .

LA NOSTRA PORTADA: La xerradela d'aquest mes és amb el senyor Daniel Aldeguer de Can
Gor aiolà. A la portada podeu veure aquesta lampara feta segons el model aneja s'emprava al segle
divuit.Recordem que can Gordiola, juntament amb els cossiers, foren guardonats amb el premi
"Populars"
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M'HAN DIT QUE DIUEN
Tornem-hi, torna-hi. I altra vegada haurem de parlar de fems. El dissabte de Nadal era dia de recollida

de fems i la gent els vatreure com sempre. Idò aquell dia o no passaren a recollir-los o passaren molt més
prest, i tot el dia de Nadal i el de la mitjana festa pareixia que hi havia vaga de recollida de fems, sobretot
a Sa Plaça i als contenidors que hi ha pel poble. En canvi, la setmana següent, el dissabte de Cap d'Any,
qualcú va avisar que passaria el matí, i tot va anar una "monada".

Del que no ens cansarem de parlar és dels contenidors que hi ha a les afores del poble. El dissabte
horabaixa ja estan a caramull de bosses, i el diumenge ja n'hi ha per tot el voltant. I ens han dit que no
sempre són gent de xalets o que desconeixen les regles. No, ens han dit que a vegades són gent del poble,
i amb una educació i cultura més bé alta. No s'explica de cap manera.

No podem passar sense parlar de loteria, ja que a Algaida n'hi ha hagut de tot color. Gent que va anra
al Dijous Bo, a Inca, i tornaren, sense saber-ho, carregats de milions. I gent, molta més gent, que tenia
paperetes de molts de llocs i les úniques que tragueren foren les del futbol. Normalment Algaida no és
un poble massa "sortat", en loteria. Enguany que ho semblava, la cosa ha anat tort. Ja sabeu que el número
de les paperetes del futbol, que és el que va treure un duro per pesseta, no es correspon amb el dècim que
compraren.

La directiva es va posar tot d'una al seu lloc, com uns senyors: qui vulgui cobrar, cobrarà. Ja ho diuen:
"ca magre, puces". Pensant treure un benefici d'un 20%, ara hi hauran deposar un parell de milions.
Bé, la veritat és que la majoria de posseïdors de paperetes ja han manifestat que no les cobraran. Però
sempre n'hi haurà que voldran el que els ha tocat... Seria bo que aquests fossin una ínfima minoria.
Menos mal (senpre hi ha un conhort) que només ha estat un duro per pesseta, que si arriba a esser un
premi gros...

El dissabte de Nadal, que sol ésser una nit tranquilla, de xocolata amb ensaïmades, i a dormir d'hora,
ens han dit que va ésser una nit ben moguda. Tant per Plaça com per altres carrers, Es Colomer sobretot,
hi hagué un renouer de "petardos". Però, ens han dit, és que fotien un tro que assustava qualsevol, sobretot
si estava al llit fent el primer so. En canvi, la nit de Cap d'Any va ser més tranquilla, com molts de
dissabtes de l'any.

/ ara que hem anomenat Es Colomer, altres vegades hem comentat la nosa que fa el pou de ¡apart d'alt.
Idò sembla que a qualcú n'hi va fer encara més, de nosa, i li va envestir de tal forma que li va tomar el
coll. La magrana degué ésser forta, ja que un cotxe que estava aparcat per allà va quedar com una coca.
Un detall curiós: així com per esborrar la famosa pintada d'ara fa un any van haver de menester quasi
un any, el pou va quedar arreglat als dos o tres dies. Es curiós...

Hi ha molts d'algaidins, i algaidines, que han anat a passejar per Ciutat aquestes festes i han aprofitat
per veure batlems, que n'hi ha molts i molt ben fets. Idò ens han dit per ben cert que el que han muntat
enguany a l'església d'Algaida es pot comparar amb qualsevol de per Ciutat. Generalment el betlem de
la nostra església és magnífic, val la pena entretenir-se a contemplar-lo. Idò enguany supera de molt els
dels anys anteriors. Si no l'heu vist, anau-hi abans que el desmuntin.

Quan surti aquest número d'ES SAIG els Reis ja hauran passat i hauran deixat tots els seus regals.
Suposam que els nostres polítics locals hauran escrit una carta ben llarga demanant als Reis, i al nou
any, totes aquelles coses que falten al nostre poble. Ells sabran el que han de demanar, però voldríem
que haguessin posat que a Algaida, a més de pau i germanor, deixassin una mica més de diàleg, que a
vegades sembla que tot el diàleg el "gastassin" a fora poble, i no en quedàs prou per aquí. Molts d'anys
i feliç any nou. UN SORD
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NOTICIARI
PLUVIÒMETRE

Els dos darrers mesos de l'any han estat
bons pel que fa a pluges. El mes de
novembre arribàrem als 109'5 litres i el
desembre el tancàrem amb 93'5 litres. Així
i tot l'any natural ha estat de pluges
inferiors a les normals, que a Algaide estan
a la vora dels 560 litres segons dades de
l'apotecari Gabriel Martorell; aquesta
mitjana es refereix als 60 darrers anys. Idò
bé, el 1997 s'han recollit 514'8 litres

NOU VIAL
Devora ca Madó Maria dels Ramells s'està
treballant en el que un dia serà, suposam,
vial de cintura per la part de ponent, que
descongestioni el trànsit dels centre del casc
urbà. De moment serà un vial decoratiu que,
no sabem quan, haurà d'enllaçar en les
proximitats del Molí de sa Punta per la part
alta i amb el camí dels Hortets o carrer de
Palma per la part baixa. Quan serà? Ho
veuran els nostres fills? La solució a
l'enigma la tenen les nostres autoritats i els
pressuposts de què disposin

ACCIDENT AL POU DES COLOMER
Els pous des carrer des Colomer són molt

mal sortais aquests darrers temps. Tots
recordareu que dos accidents de tràfic
destrossaren el pou situat devora la creu, que
obligaren a la seva restauració. Ara li ha
tocat el torn al que està més amunt. Fou a
principis de desembre i devers les tres de la
matinada quan un cotxe ple de llucmajorers
que, segons les males llengües, venien molt
"alegres" de fer sarau per can Fideu, envestí
primer a la cantonada del pou i, de rebotida,
s'empotrà al cotxe de n'Antònia "Xaleta" que
estava aparcat a l'altra banda de carrer.

El coll del pou quedà mig desfet i els
ocupants dels cotxe miraculosament
indemnes. Com podreu observar a la
fotogarfía, el pou ben aviat fou restaurat;
només li manca el repintat

BETLEM DE LA PARRÒQUIA
Suposam que la majoria de vosaltres haureu
vist el betlem de l'església. Si no és així vos
aconsellam que el visiteu perquè , gràcies a
la dedicació d'en Rafel Pau, millora any a
any i ja pot competir amb els millors de
Mallorca



ES SAIG

Quatre mots sobre.,
Les eleccions presidencials de la 3a Edat

Aquest mes us volíem oferir les opinions dels tres candidats a presidir l'Associació de la
Tercera Edat d'Algaida, eleccions que tingueren lloc el passat 5 de desembre. Però no ha
pogut ésser, perquè l'amo'n Joan Fiol s'ha negat, de forma molt correcta, però també molt
rotunda, a donar-nos les seves opinions. Textualment ens digué "que, de les eleccions, havia
vist coses que no li agradaven gens i que s'estimava més no parlar-ne pus". Nosaltres ho
respectam, i per això la secció ha quedat coixa, ja que només coneixem el que ens digueren
els altres dos candidats, que són els següents.

Miquel Joan Calmés "Pastor"

"Aquests darrers quatre anys he estat
el tresorer de la junta directiva i no sé si
seguiré, perquè no m'han dit res, tot i que la
nova junta encara no s'ha format. La meva
feina era vigilar l'estat de comptes i
procurar que hi hagués supercn'it, com
així ha estat els dos darrers anys. Els dos
primers, en canvi, teníem moltes despeses
motivades sobretot pel trasllat al local
nou, que molta gent creu que tot ens ho
regalen, i no és així. La bústia de la
correspondència, fìns i tot la pagàrem
nosaltres.

A les eleccions, m'hi vaig
presentar per fer caramull, mai no he
tengut gens ni mica de comanderà, però
no vaig saber dir que no. Els altres feren
una campanya electoral molí forta, i per
això un va tenir 156 vots, l'altre prop de
100 i jo, només 12. Férem el recompte de
vots davant tots els interessats, que eren
molts, a part dels candidats al càrrec, i
no hi va ha^>er cap queixa.

La llista del total de socis
sobrepassa e/s 700, però efectius som
entre 400 i 420, perquè hem de
descomptar els morts i els que, per
ma/a/tia, ja no participen ni paguen la
quota. Aquest 11 is f aí actual començà l'any
1988, però anteriorment n'hi havia hagut
un altre.

Activitats? Fe im excursions, els que tenen
més passatgera; jugam a caries, homes i
dones; els més falaguers ballen i ara veig que
n'hi ha que volen fer llatra amb fidles de
garballó.
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Joan Balaguer Mulet:
"Som président des de l'any 1993

i em vaig presentar a la reelecció després
dels quatre primers anys de mandat. Ara
han canviat les circumstàncies, perquè el
primer pic només érem dos candidats i
l'altre es retirà tres dies abans de les
eleccions. En aquestes darreres, les de
dia 5 de desembre, vaig sortir president
electe perquè he superat amb bastant
d'avantatge els altres dos candidats: un
va tenir 12 vots, l'altre 98 i jo 156. Foren
unes eleccions completament demo-
cràtiques, amb programa i campanya
electoral prefixada. El recompte de vots
es va revisar dues vegades i no hi va
haver cap impugnació.

Ara em pertoca nomenar la nova
junta directiva, que serà de devers 10
membres. La setmana vinent (mantenim
l'entrevista diumenge dia 21) hem de tenir
les primeres reunions i abans de Cap
d'Any la nova junta prendrà possessió.
La festa de l'aniversari de l'Associació,
que feim cada any, serà abans de Saní
Honorat i el moment oportú per
presentar-nos oficialment davant els
nostres associats.

Socis amb dret a vot som uns 400 i
busques, n'hi ha un centenar més que no ho
són per motius de salut. En total, i
descomptats els difunts, devem ser més de
700.

Feim molies activitats, com per
exemple ball de saló, quadres tridi-
mensionals; férem classes d'informàtica, de
gimnàstica apropiada per a vells (hi
participen 23 persones, només a Pina); etc.

Vull manifestar, aprofitant l'avi-
nentesa d'aquesta entrevista, que vosaltres
des d'ES SAIG mai no ens heu donat una
ditada de mel, a la Tercera Edat. Si hem feta
una exposició o una gelatada o xocolatada,
no ho heu publicat. Per tant, estic molí
ressentit amb vosaltres. Sobretot a partir que
publicàreu un comentari sobre un petit
incident que fenguérem; el ressaltàreu massa,
maldament després rectificàssiu en part. Per
això em vaig donar de baixa de subscriptor"

Nota: Els responsables d'aquesta
secció d'ES SAIG que escoltàrem
respectuosament les queixes de l'amo'n Joan
Balaguer, ja li exposàrem de paraula, i ara a
més a més ho aclarim en públic, que tots els
qui feim la revista no tenim cap interès a
silenciar cap notícia. Si no surt publicada en
aquestes planes és senzillament perquè la
desconeixem. Si fins ara no ha sortit
informació a bastament de les activitats de la
Tercera Edat és perquè, entre altres motius, la
junta directiva que ell ha presidit mai no ens ha
aportat cap notícia per publicar. El problema
és solucionable amb facilitat: desitjam que
qualcú de la nova junta es faci càrrec de
fer-nos arribar la informació pertinent, que
nosaltres la publicarem amb molt de gust. Fins
i tot les pàgines de la revista queden obertes
perquè, si així ho volen, hi hagi una secció fixa
nomenada "Noticiari de la Tercera Edat".
Queda clara la convidada; per tant, a manar
feines.
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L'AJUNTAMENT
orma AJUNTAMENT

D'ALGAIDA

REORGANITZACIÓ DE LES COMIS-
SIONS INFORMATIVES

L'Ajuntament Plenari va acordar per unanimitat, a
la Sessió Extraordinària celebrada el 4 de desem-
bre, la reorganització de les tres comissions infor-
matives amb atribucions d'informe, estudi i pro-
posta sobre l'àmbit de la seva competència:

la.- COMISSIÓ D'ASSUMPTES INTERNS,
HISENDA I ESPECIAL DE COMPTES
President: Sr. Francisco Vidal Llompart. Vocals:
Srs. Joan Mut Trobat, Catalina Llompart Juan,
Felip Oliver Ballester, Damià Amengual Aloy,
Miquel Ballester Salas.

2a.- COMISSIÓ DE FOMENT I SERVEIS (Edu-
cació, Cultura, Esports, Acció Social, etc.)
Presidenta: Sra. Catalina Llompart Juan. Vocals:
Srs.Francesc Vidal Llompart, Joan Mut Trobat,
Francesc Antich Oliver, Esteve Vanrell Barceló,
Miquel Ballester Salas.

3a.- COMISSIÓ D'ORDENACIÓ DEL TERRI-
TORI URBANISME I OBRES.
President: Sr. Felip Oliver Ballester. Vocals: Srs.
Francesc Vidal Llompart, Joan Mut Trobat, Fran-
cesc Antich Oliver, Gabriel Salas Fullana, Miquel
Ballester Salas.

COMISSIÓ DE GOVERN

A la mateixa sessió, l'Ajuntament Plenari va acor-
dar a proposta del Batle mantenir l'existència de la
Comissió de Govern de l'Ajuntament d'Algaida
amb l'àmbit de competència fixat a l'acord de 9 de
juliol de 1987 i ratificat a l'acord Plenari de 25 de
juny de 1991 i mantingut per acord de 22 de juny
de 1995 i que per delegació de la Batlia i del Ple-
nari, és el següent:

1.- Assistència al Batle en l'exercici de les seves
funcions.

2.- Concessió, denegació i pròrroga de llicències
urbanístiques.

3.- Informe de l'art. 30.2 del "Reglamento de Acti-
vidades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligro-
sas".

4.- Concessió de drets funeraris als cementiris
municipals.

5.- Aprovació de certificacions d'obra i subminis-
traments.

6.- Aquelles altres que el Ple de l'Ajuntament o la
Batlia delegassin.

La Comissió de Govern queda formada, a més del
Batle, pels següents Tinents de Batle: Sr. Francesc
Vidal Llompart, Ir Tinent de Batle; Sr. Joan Mut
Trobat, 2n Tinent de Batle i Sr. Felip Oliver Ba-
llester, 3r Tinent de Batle.

NOMENAMENT DE REPRESEN-
TANTS ALS ÒRGANS COL·LEGIATS

A proposta de la Batlia, l'Ajuntament Plenari, va
acordar per unanimitat nomenar representants de
l'Ajuntament:

Al Consell Escolar del Col·legi Públic Pare Pou:
Sra. Catalina Llompart Juan.

Al Consorci d'Aigües del Pla de Mallorca: Sr.
Joan Mut Trobat.

La representació de la Corporació a la Mancomu-
nitat del Pla, al Consorci d'Informàtica Local de
Mallorca i al Grup d'Acció Local Leader II Pla de
Mallorca, correspondrà a la persona del Batle.
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H'AIUNTAMENT informa
INCORPORACIÓ DEL SR. JOSEP
LLOMPART AMENGUAL COM A
REGIDOR DE L'AJUNTAMENT
D'ALGAIDA

A la Sessió Extraordinària celebrada, el passat 18
de desembre, es va incorporà com a Regidor de
l'Ajuntament d'Algaida pel grup d'Independents
de Pina, Algaida i Randa, el Sr. Josep Llompart
Amengual. El Sr. Llompart s'ha incorporat com a
vocal a les Comissions Informatives aprovades al
Plenari del 4 de desembre.

PROJECTE D'IL·LUMINACIÓ DE LA
PISTA POLISPORTIVA DE SES ES-
COLES

L'Ajuntament Plenari va acordar, amb els vots
favorables del Grup Socialista i el representat del
PSM, l'abstenció del Grup Popular i el vot en con-
tra del representant dels Independents, aprovar el
projecte d'Il·luminació de la Pista Polisportiva de
ses Escoles. Aquest projecte puja a un total de
2.617.205 PTA. Aquesta obra s'haurà de realitzar
sense estar prevista ja que aquestes noves faroles
substituiran a les antigues que es varen haver de
retirar pel seu mal estat de conservació davant el
perill que poguessin caure.

PROJECTE DE RESTAURACIÓ DEL
RECINTE DE SA FONT DE PINA

Es va acordar per unanimitat l'aprovació del pro-
jecte de restauració de la Font de Pina. Aquest
projecte es remetrà a la Comissió de Patrimoni del
Consell Insular de Mallorca per al seu estudi i
aprovació. Les obres es realitzaran amb un conve-
ni entre Fodesma i l'Ajuntament d'Algaida, de tal
manera que l'aportació del CIM serà el personal
que realitzarà les obres i l'Ajuntament el material.

RECOLLIDA DE FEMS

El dia 31 de desembre finalitzà el contracte amb

l'empresa Fomento de Construcciones i Contratas,
que durant els darrers anys ha recollit els fems
dels pobles de la Mancomunitat.

El passat, 2 de desembre es va adjudicar el Servei
de Recollida de Residus Sòlids i Neteja Urbana a
l'empresa Ferrovial per la quantitat de
128.290.587 PTA, per un espai de deu anys.

Les prestacions de la proposta guanyadora del
concurs d'adjudicació inclouen a més de la recolli-
da de fems, neteja dels carrers, places, cen -ntiris,
camins, recollida a domicili de voluminoso reco-
llida dels contenidors els dissabtes i diurne i iges.

L'empresa Ferrovial començarà la prestació dels
serveis I'l de gener i aquests entraran en funciona-
ment d'una manera escalonada. De totes les seves
prestacions i horaris de recollida de voluminosos
als domicilis se vos informarà oportunament.

TAXES DE RECOLLIDA DE FEMS

La Mancomunitat del Pla va acordar la revisió, a
la baixa, de les taxes per a la recollida de fems
dels comerços i empreses.

PLA MIRALL

L'Ajuntament Plenari va acordar per unanimitat
subvencionar amb un 20% del pressuposi total i
un 40% del Govern Balear, a tota una sèri< de fa-
çanes que atenent als criteris del Pla, esta /en si-
tuades al casc antic dels nuclis urbans.

La partida pressupostària destinada a la recupera-
ció i reforma de façanes del Pla Mirall és d'un
milió de pessetes, per la qual cosa han quedat fora
de la subvenció municipal molts d'altres projectes.
La resta de projectes seran enviats al Govern Ba-
lear perquè es puguin beneficiar del 40% de sub-
venció que concedeix sobre el pressupost del pro-
jecte.

L'intenció de l'Ajuntament és incrementar aquesta
partida dins els pressuposts de 1998.
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> I 'AIUNTAMENT informa

SUBVENCIONS ENTITATS 1997

Es va acordar, amb l'abtenció del representat del
PSM, concedir les subvencions anuals a les enti-
tats esportives i culturals d'Algaida, segons els
convenis que es signaran l'any passat amb aques-
tes entitats:

Banda de Música 625 000 PTA
Club Voleibol Algaida 110 000 PTA
Club Esportiu Algaida 500 000 PTA
Club Veterans Algaida 30 000 PTA
Club Escacs Algaida 31 000 PTA
Club Colombòfil Algaida 30 000 PTA
C.C. A Poc a Poc 30 000 PTA
Grup Teatre es Porrassar 132 500 PTA
Grup Teatre es Cadafal 85 000 PTA
Orfeó Castellitx 153 000 PTA
Revista es Saig 97 000 PTA
Grup Esplai Burot 102 000 PTA
Associació de la Gent Major 102 000 PTA
Ràdio Club Algaida 36 000 PTA
Agrupació Fotogràfica 51 000 PTA
Titoieta Ràdio 75 000 PTA
Pipers d'Algaida 15 000 PTA
Monges de Pina 35 000 PTA
Joan J. Jaume (curtmetratge) 30 000 PTA

TOTAL 2 269 500 PTA

INSTAL·LACIÓ D'UN GRUP D'A-
LARMA AL C.P. PARE POU

Durant el mes de desembre s'ha instal·lat un grup
d'alarma a ses Escoles. Aquesta mesura incremen-
tarà la seguretat dels edificis de ses Escoles.

SERVEI DE MENJADOR A DOMICI-
LI

A partir del mes de desembre s'han fet càrrec del
servei de menjador a domicili els serveis socials

de la Mancomunitat del Pla de Mallorca. Si estau
ineteressats amb aquest servi ho comunican al bar
de la Gent Major d'Algaida o posau-vos í n con-
tacte amb na Catalina Fullana, telèfon 295000.

###

FESTES DE SANT HONORAT
1998

PROGRAMA

Divendres, 9 de gener.

A les 21,30 hores.- Divendres Algaidins: El pin-
tor Guillem Mesquida i Munar i els seus < rígens
algaidins, a càrrec de Marià Carbonell. A l'Audi-
tori del casal Pere Capellà.

Dissabte, 10 de gener.

A les 21,30 hores. Pregó de Festes, a càiTec de
Joan Martorell Trobat, a l'auditori del cas il Pere
Capellà.

Diumenge, 11 de gener.

A les 18,00 hores. Teatre infantil. Lutins a càr-
rec del grup Poma de Pi. A l'Auditori de l casal
Pere Capellà.

Dijous, 15 de gener.

A les 18,00 hores. Cercaviles amb la Banda de
Música d'Algaida i els caps-grossos.

A les 18,30 hores.- Encesa de foguerons a sa Pla-
ça.
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> L'AIUNTAMENT informa
A les 20,00 hores.- Torrada i vi per a tothom a
sa Plaça. Xeremiers, ximbombades i actuació del
grup musical Els Solistes de la Costa.

Pipa de Sant Honorat. Organitzada pel Club
Pipers d'Algaida, al restaurant can Mateu (progra-
mes a part).

Els dies 15 i 16 Exposició de quadres de punt de
creueta i campanes de flors seques i copinyes al
local de la Delegació d'Algaida de l'Obra Cultural
Balear a càrrec de Margalida Mascaró i Margalida
Beltran. Organitzat per O.C.B.

Divendres, 16 de gener. Dia de Sant Honorat
A les 11,00 hores.- Missa de Festa. Predicarà el
molt il·lustre Pere Llabrés i Martorell, canonge de
la Seu de Mallorca.Els cossiers ballaran l'oferta.

Després els cossiers dansaran davant l'església.

A les 22,00 hores.- Vetlada de Ball de Bot, amb
els grups Sarau Alcudienc i Herbes Dolces , amb
la col·laboració de l'Escola de Ball de Bot es Ce-
ller. A sa Plaça.

Diumenge, 18 de gener.

A les 17,00 hores. Entrega de trofeus del Torneig
Infantil d'Escacs. A la Casa de la Vila.

A les 18,00 hores. Concert de la Banda c|e Mú-
sica d'Algaida. A l'església.

A les 12,30 hores. Refresc per al poble, a la Casa
de la Vila.

A les 19,00 hores. Concert de l'Orfeó de Caste-
llitx. A l'església.

A les 21,30 hores. Presentació del llibre Llibre
d'Inquisicions de la Cúria Reial de la Parròquia
de Castellitx (1379-1388), de Gabriel BibUoni
Trobat. A l'Auditori del casal Pere Capellà.

Dissabte, 17 de gener.

A les 21,30 hores. XVIII Fumada Lenta amb

FESTA DE SANT ANTONI. PINA 1998

Programa

Divendres, 16 de gener.

A les 20,00 hores.- Foguerons, torrada i vi per
tothom. Festa amb les ximbombes i els Xeremiers
de Pina. A sa Plaça.

Divendres, 17 de gener. Sant Antoni.

A les 16,00 hores.- Beneïdes i carrosses, a sa Pla-
ça, davant l'església.

L Ajuntament (Tjlfgaida us desitja
un venturós any 1998

i unes Bones f estes de sant "Honorat i sant Antoni
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COMUNICAT DEL BATLE D'ALGAIDA

Benvolguts/des veïns/veïnes del municipi d'Algaida,

quan la calor dels foguerons ja se sent i la flaire de la murta ja és present,
vull aprofitar l'avinentesa de les festes de sant Honorat per dirigir-me per
primera vegada a vosaltres com a Batle de l'Ajuntament d'Algaida, i ho faig amb
el repecte i el record a la tasca que ha desenvolupat el que fins fa poc va ésser
el nostre Batle, en Francesc Antich.

Encaram un any nou, on tots dipositam l'esperança de veure còmputs els nostres
desitjós, projectes, quimeres.

Singularment, per a mi, aquest començament d'any és especial. Ho faig assumint
noves responsabiltats, conscient del que significa el càrrec de Batle, però a la
vegada il·lusionat per seguir treballant en aquest propòsit que és de tots: Algaida.

Són molts els projectes que ha aprovat l'Ajuntament i que en aquests moments
s'executen o estan a punt de començar o d'adjudicar. En aquestes mateixes
pàgines podreu trobar una àmplia informació de la tasca que ha duit
l'Ajuntament durant l'any 1997 i dels projectes enllestits per aquest any.

Però hi ha molta feina per fer. Així, vaig agafar el compromís, el dia del meu
nomenament com a Batle, d'aprovar les Normes Subsidiàries que el Pla
Territorial Parcial del Pla de Mallorca ha enderrarit, i aquest serà un objectiu
prioritari durant l'any que acabam d'iniciar.

Vull demanar-vos la vostra col·laboració. Exposau els vostres projectes, les
vostres idees, presentau les vostres queixes, perquè si és així garantirem el
nostre futur com a poble, però, també, que a l'hora de determinar-lo siguem
conscients del tipus de societat i de poble que volem.

A tots els algaidins, piners i randins vos convit a participar en les festes de sant
Honorat i sant Antoni i vos desig que tingueu un bon any 1998 i que ens
proporcioni més satisfaccions que adversistats. Molts d'anys.

Jaume Jaume i Oliver
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El pressupost de l'Ajuntament d'Algaida per a l'any 1997 era de
273.357.057 PTA. Quèha f et l'Ajuntament durant V any passat? Com
ha administrat aquest pressupost? Quines actuacions ha fetes? Aquí
en teniu un petit resum:

I. RELACIONS AMB ALTRES EN-
TITÀ TS INSTITUCIONALS

GOVERN BALEAR
S'han subscrits convenis amb la Conselleria
d'Agricultura per a la reforma de camins
rurals, programa 5B, reforma del camí de
s'Estació; amb la Conselleria de la Presidè-
ncia, cessió del local "es Frente" a l'Ajunta-
ment per habilitar-lo com a local de la Ju-
ventut; amb la Conselleria d'Educació i
Cultura, el Pla Pilot de Normalització Lin-
güística, amb la Conselleria de Medi Am-
bient, el Pla Mirall.

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
El CIM ha subvencionat els següent projec-
tes:

Pla d'Acció Especial del Pla de Mallorca:
reforma de sa Plaça, Ronda Ponent la fase,
Ronda Ponent 2a fase, reformes als cemin-
tiris d'Algaida, Pina i Randa.

Pla Obres i Serveis: Reforma Casa de la
Vila, la i 2a fase; reforma del local "es
Frente"; adquisició d'un vehicle.
Pla d'Instal·lacions Esportives: Enllume-

nat de la pista polisportiva de Pina i submi-
nistre d'electricitat al camp de futbol de Pi-
na; reforma pista polisportiva de ses Esco-
les.

A més, subvencions per a la publicació de
llibres, equipaments de la biblioteca, res-
tauració del Retalule de Castellitx, adqui-
sició de mobiliari urbà, contenidors i equi-
pament del Punt Verd, elaboració i subven-
ció de projectes, cursos d'esquí, Consorci
d'Informàtica Local, etc.

MANCOMUNITAT PLA DE MA-
LLORCA
L'Ajuntament d'Algaida s'ha beneficiat dels
serveis mancomunats tais com:

- Recollida de fems.
- Neteja de camins rurals.
- Acció Social: assessorament per part dels
serveis socials, repartiment del dinar a do-
micili.

S'han presentat al·legacions al Pla Territo-
rial Parcial del Pla de Mallorca, sobre temes
com carreteres, polígon* de serveis, expro-
piació del puig de Randa, competències
urbanístiques...
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LEADER II
S'ha obert l'oficina del Programa Leader II
Pla de Mallorca al casal Pere Capellà.

L'Ajuntament ha presentat projectes d'em-
belliment de carrers -zona TanquetaVella,
carrer del Rei-, promoció de restaurants
d'Algaida, Pina i Randa.

II. ACTUACIONS LOCALS

CASA DE LA VILA

S'han fet o es fan
- Han acabat les obres de la primera fase de
la reforma de la Casa de la Vila: han con-
sistit amb l'ampliació de les dependències
municipals, noves oficines, despatxos, re-
modelació i odenació del jutjat, construcc-
ció de nous serveis, eliminació de barreres
arquitectòniques.

- S'han iniciat les obres de la segona fase:
reforçament de l'estructura de l'edifici, no-
ves oficines i llocs d'atenció al públic, ins-
tal·lació de calefacció i aire condicionat,
canvi de mobiliari, embelliment dels espais
existents, sala de plenaris.

- Remodelado i reforma de l'arxiu munici-
pal: instal·lació de noranta metres lineals de
prestatges acondicionais per a arxius a les
golfes de la Casa de la Vila.

- Obres a la façana de la Casa de la Vila.
Netetja del marés, estucat de la paret i nova
il·luminació.

- S'ha canviat la xarxa d'informàtica de les
oficines municiplas. Adquisició d'ordina-
dors conectáis en xarxa que substitueixen
l'antiga xarxa que havia quedat obsoleta i
era insuficient. L'Ajuntament d'Algaida
s'ha incorporat al Consorci Local d'Inform-

àtica de Mallorca, que dóna suport i asses-
sorament tècnic en qüestions d'informàtica.

- Connexió amb la xarxa telematica i per
internet amb el Govern Balear.

OBRES PÚBLIQUES

S'han fet o es fan
- S'han acabat les obres de la reforma de

sa Plaça d'Algaida. Aquesta reforma s'ha
complementat amb la instal·lació de noves
faroles a tota la zona de sa Plaça, mobiliari
urbà, embelliment del seu jardinet, senyali-
tazació horitzontal i vertical.

- Obres als tres cementiris. A Algaida,
construcció d'una balustrada que protegeix
la diferència d'alçada entre les dues zones
del cementiri, nou paviment a la capella; a
Randa, ampliació del cementiri i construc-
ció d'un crematori; a Pina, s'ha reforçat els
murs i s'han construït nous llocs d'enterra-
ment.

- Camí de s'Estació. Ampliació del seu tra-
çat, embelliment de la zona, noves voravies
i sembra d'arbres i reforma de renlllumenat.

- Ronda Ponent: Traçat que ha d'unir en un
futur el carrer del Campet amb sa Quartera-
da i el camí de son Arboç. S'han començat
les obres de la primera fase. Aquesta, a
més, inclou la construcció de les voravies i
sembra d'arbres.

- Construcció d'imbornals al carrer dels Ca-
vallers i a sa Plaça per a la conducció de les
aigües del carrer al pou de sa Plaça.

- Alineació del carrer de Palma. Retrenca-
ment de l'únic immoble que no deixava ali-
neat aquest carrer.

- A Randa, s'acabaren les obres de la ins-
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tai-lacio de les conduccions de les aigües
netes i clavegueram. Asfaltat dels seus ca-
rrers.

A més, s'han aprovat i s'han de fer els
següents projectes:
- Asfalt del camí de sa Comuna.
- Ronda Ponent 2a fase.
- Marquesina per a l'aturada del transport
públic.
- Projecte d'embelliment i reforma a la zona
de la carretera vella de Manacor al seu pas
per la zona de la Tanqueta Vella: sembra
d'arbres, construcció de voravies, ins-
tal·lació de mobiliari urbà.
- Reforma del carrer del Rei.
- Construcció i reforma de les voravies
d'Algaida, Pina i Randa.

Tots aquests projectes s'han aprovat durant
l'any 1997, dels quals alguns ja s'han adju-
dicat i les obres començaran dins el primer
trimestre de 1998, altres encara s'han d'ad-
judicar però està previst el començament de
les obres dins enguany.

MILLORA DE LES FAÇANES.
- Col·laboració amb el Consell Insular de
Mallorca, en el Programa de Rehabiltació
de Façanes i amb el Pla Mirall. L'Ajunta-
ment ha subvencionat la rehabilitació i la
millora de les façanes del poble.

CONSERVACIÓ ! RECUPERACIÓ
DEL PATRIMONI HISTÒRIC
- Retaule de Castellitx: La seva restauració
és un fet. La primera fase es va entregar per
sant Jaume, l'entrega de la segona, la part
dedicada a sant Pau, en fase de restauració,
està prevista pel mes d'abril concidint amb
la festa de la Pau.

- Obres a Castellitx, conjuntament amb la
Parròquia, altar, barreres als servíeis.

- Arc de del portal de Castellitx. Està pre-
vista una actuació per part del C.I.M. per a
la seva conservació.

- Restauració de la creu del mirador de Pi-
na.

- S'han aprovat els projectes per a la restau-
ració de la font de Pina i de la Creu de Ran-
da Aquest projectes es començaran dins
l'any 1998, el primer amb un conveni amb
Fodesma i el segon dins el Pla Mirall.

- S'ha encarregat a l'arquitecte municipal el
projecte de reforma de la teulada de l'esglé-
sia de Randa i està entregai a la Conselleria
de Foment.

POLICIA LOCAL
- Adquisició d'un equip de radiotelefonia
mòbil per a la Policia Local.

MATENIMENT
- Sol·licitud d'un vehicle per a la Brigada de
Manteniment dins els Pla d'Obres i Serveis
de 1998, del Consell Insular de Mallorca.
- Recollida de cans.
- Neteja del Punt Verd, dels cemintiris, de
les places, de les voravies.
- Reviso i reforma de l'enllumenat públic de
Pina.
- Col·locació d'una nova instal·lació elèctri-
ca al Casal Pere Capellà per poder submi-
nistrar el fluid elèctric de manera correcte a
les oficines i departaments que s'hi han ins-
tal·lat.
- Augment de la dotació de contenidors per
a la recollida selectiva al municipi i als res-
taurants.

ESPORTS
Durant l'any 1997, dins el programa d'ins-
tal·lacions esportives del Consell Insular de
Mallorca, s'han aprovat els següents projec-
tes:
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- Electrificació dels vestidors del camp de
futbol de Pina i il·luminació de la seva pista
polisportiva.

- Construcció d'una nova pista polisportiva
i dotació d'infraestructures per a la pràctica
de l'esport (tennis, bàsquet, voleibol, fiïtbet)
a la zona del recinte de ses Escoles. Aques-
ta pista es construirà sobre la pista existent.

- A més, el mes de desembre passat s'ha
aprovat el projecte per la il·luminació de la
pista de ses Escoles, substituint les antigues
faroles que havien esdevingut perilloses pel
seu estat.

- Instal·lació d'un sistema de reg per asper-
sió al camp de futbol d'Algaida.

-Manteniment de les instal·lacions esporti-
ves; col·locació provisional d'enllumenant a
les pistes de ses Escoles per poder practicar
l'esport del voleibol.

- Col·laboració amb el Consell Insular de
Mallorca al Campionat de Mallorca de cro-
ss.

- Organització i patrocini de carreres ciclis-
tes.

- Fomentar el companyerisme entre els nos-
tres esportistes, Festa de l'Esport. Subven-
ció de camistes als equips de voleibol.

- Col·laboració amb el Consell Insular de
Mallorca amb l'organització de cursos d'es-
quí pel febrer de 1998.

JOVENTUT
- Aprovació del projecte per a la reforma de
l'immboble "es Frente", com a nou local per
als joves. Aquest es començarà aquest any i
està inclòs dins el Pla d'Obres i Serveis de
1998.

- Creació del Punt d'Informació Juvenil.

CULTURA

Biblioteca

- Equipament de la Biblioteca Municipal:
Fotocopiadora, Televisió i CD-I, Ordina-
dor, equipat amb CD-ROM, escàner i im-
pressora làser.

- Adquisicions: Diccionari Etimològic i
Complementari de la Llengua Catalana,
Historia de España, Historia Universal del
Arte, Geografia General dels Països Cata-
lans, Història Natural dels Països Cata-
lans, Diccionari Temàtic, s'ha complemen-
tat la bibliografia de Llorenç Villalonga i
adquisició d'una selecció de clàssics de la
literatura universal.

La Biblioteca manté un conveni signat amb
la Xarxa de Biblioteques de Mallorca, de-
penent de la Comissió de Cultura i Patrimo-
ni Històric del Consell Insular de Mallorca.
La Xarxa de Biblioteques realitza una tasca
d'assessorament tècnic i suport alhora que
s'encarrega directament de la catalogació i
de la informatització del fons bibliogràfic.

- Organització i programació d'activitats per
a la Festa del Llibre i per a les festes que
organitza l'Ajuntament..

Publicacions
- Dins la col·lecció Pere Capellà, s'ha pu-
blicat el quart volum, Història del Futbol a
Algaida, de Pere Fullana i Joan Josep Pàez.

- També dins la mateixa col·lecció, s'ha edi-
tat el l'obra, Llibre d'Inquisicions de la Cú-
ria Reial de la Parròquia de Castellitx, de
Gabriel Bibiloni i Trobat. Es presentarà el
dia de sant Honorat.
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- Plagúeles d'Algaida, ha publicat La Razón
i Esquitxos. Premsa periòdica a Algaida
durant la Segona República Espanyola.
1931-1932 i un altra dedicada a treballs
realitzats a Pina.

Normalització Lingüística
El foment i l'ús de la llengua catalana han
estat objectius prioritaris per l'Ajuntament.
L'inclussió dins el Pla Pilot de Normalitza-
ció Lingüística ha servit per la instal·lació
d'indicadors retolats amb la nostra llengua.

Conferències
Els cicles dels divendres algaidins han con-
tinuat durant l'any 1997:

De Durí a la Guàrdia Civil. Algaida a la
primera meitat del segle XIX, a càrrec de
Pere Fullana; Jaume Salvà Munar i el ma-
llorquinisme científic, de Joan Marc/z; Ra-
mon Lluí i Randa, de Sebastià Tries; La
construcció de ses Escoles d'Algaida, de
Francesc Ramis; L'Arxiu Municipal d'Al-
gaida, de Gaspar Valero.

Però a més l'Ajuntament ha organitzat xe-
rrades sobre la problemàtica als gran llacs,
al tercer món, problemes amb medi am-
bient, Ramon Llull, etc.

Certamen Literari de Castellitx
Segueix patrocinant aques certament. Per a
l'any 1998 el Premi d'Investigació, creat
durant aquesta legislatura, ha augmentat la
seva dotació econòmica: 100 000 PTA.

Col·laboració amb les entitats esportives
i culturals del municipi
L'Ajuntament ha fomentat la participació de
les diferents entitats esportives i culturals
d'Algaida i ha col·laborat mitjançant sub-
vencions i recursos materials i d'infrastruc-
tures amb l'organització d'activitats durant
l'any 1997.

- XXXII Exposició Regional Balear de Co-
lombòfila, Titoieta Ràdio, 10è aniversari,
trobada de glosadors, Mostra de Teatre,
concerts de la Banda de Música i del Orfeó
Castellitx.

- Col·laboració amb iniciatives culturals:
Representació de la Mort, del grup Teatre
M; activitats cinematogràfiques.

EDUCACIÓ
Escoleta infantil
- S'ha augmentat el nombre de professores
per poder donar un bon servei al grup de
nins i nines de l'escoleta, ja que aquest curs
el nombre d'alumnes matriculats supera les
vint places.

- Inversions en l'adquisició de material
didàctic per als nins de l'escoleta.

Escola de Música.
- Increment del nombre de professors i d'as-
signatures que imparteix l'Escola Municipal
de Música.

Col·legi Públic Pare Pou
S'ha potenciat la participació de l'Ajunta-
ment tant en el Consell Escolar, com en les
tasques de manteniment de l'edifici, s'han
pintat dependències, reforma del menjador
escolar, instal·lació de bevedors nous, sem-
bra d'arbres, neteja setmanal de tot el recin-
te escolar, neteja diària de les aules, ins-
tal·lació d'un grup d'alarma.

Escola d'adults
S'ha fomentat l'educació de les persones
adultes ja sigui amb els cursos que impar-
teixen els professors de l'Escola d'Adults,
Graduat Escolar, Formació Professional, o
amb cursos organitzats per l'Ajuntament:
restauració de mobles, curs de cuina, curs
de ceràmica...
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7VOTICIARI de l'OBRA
CULTURAL BALEAR

Ja hem explicat en anteriors ocasions que,
des de la celebració de l'Assemblea ordinària el
dia de Sa Fira d'enguany, vàrem començar un
procés de captació de persones, sobretot joves,
que volguessin incorporar-se a la nostra junta
directiva per aportar un nou impuls de dinamisme
a l'entitat, i així encetar altres vies d'acció, sense
abandonar les que ja vénen funcionant
normalment. Per això, celebràrem una Assamblea
extraordinària el passat dia 12 de desembre, la
qual va tenir una magra participació de socis i
sòcies. Però, tot i no haver aconseguit
completament els nostres objectius, tampoc no
podem parlar de fracàs, perquè en aquests
moments ja comptam amb la incorporació de dues
persones més a la junta directiva. I seguim fent
gestions per integrar-ne altres dues. Esperam que
el mes proper vos podrem donar ja la relació
completa de la composició de la junta.

Dia 13 de desembre el nostre local social
fou l'escenari (convenientment decorat com
pertocava per Jerònia Pou, Biel Sastre i Jaume
Torres) d'una divertida i celebrada conferència
sobre vampirs. El professor i escriptor Gabriel S.
T. Sampol (a qui podeu veure a la foto adjunta)
delectà la nombrosa concurrència (com diuen les
cròniques de bon llegir) amb unes apassionants
històries sobre aquests éssers mitològics morts
generalment abans d'hora i de forma violenta, i
que per això tenen necessitat de retornar a la vida
xuclant la sang dels altres. El conferenciant ens
parlà del tractament literari i més tard
cinematogràfic de què havien estat objecte els
vampirs. I ens convidà a endinsar-nos dins els
plaers estimulants de llibres com El comte
Dràcula de Bram Stoker i Històries naturals de
Joan Perucho, o pel·lícules com les interpretades
per Bela Lugosi (1931) i Christopher Lee (1958).
En canvi, d'altres més recents com l'oscaritzada
de Francis Ford Coppola (1993), digué que val
més no parlar-ne.

ACTIVITATS DEL
MES DE GENER

Dies 15 i 16. FESTA DE SANT HONORAT, al local
social
Exposició de quadres de creueta de Margalida
Mascaró i de campanes de flors seques i copinyes de
Margalida Beltran.

Dissabte dia 24. a les 21.30 h, al local social
INTIPACHA, L'IMPERI DEL SOL

(Audiovisual sobre Perú)
per Pep Barkeló

(Tots els que quedàreu impressionats per aquelles
impactants imatges sobre la índia no us el podeu
perdre)
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SABEU
El mot "lletrero" és paraula usada en

llenguatge vulgar, però un castellanisme
inadmissible en llengua culta. El rètol de la
fotografia d'aquest mes és un de tants que hi ha
al nostre terme municipal situats, la majoria,
damunt o prop del llindar de les portes. Aquest,
en canvi, es troba tocant la cornisa de la teulada
i, per a veure'l, s'ha de transitar cap-alt.

El rètol és, segons el diccionari, "una
inscripció indicadora del nom, títol o destí d'un
edifici, local de comerç, llibre o altre objecte".
O també: "Inscripció feta sobre un suport de
paper, cartró, fusta, pedra, etc. col·locada en un
Hoc visible que informa el públic d'alguna cosa".
Etimològicament aquesta paraula prové del llatí
ròtulwn, que era un cilindre de paper
desplegable.

Retolació: Acció de retolar. Retolador:
Persona que es dedica a fer rètols. O també:
"Estri manual d'escriptura format per un cilindre
que conté una matèria absorbent amarada de
tinta, en contacte amb una fibra tèxtil que quan
rellisca sobre el paper, plàstic, etc. permet
retolar o escriure"

ON ES?
Rètol a lloc inadequat: "Grassos

estrenyiu-vos": Gràcia d'algun antic
excursionista que es va entretenir a gravar
aquest escrit a un lateral rocós del torrent de
Pareis, vora un pas angost i difícil que, amb el
temps, li ha donat nom.

Cançó:
Un cego estava llegint
un lletrero que penjava,
i un sord qui l'escoltava
se'n fotia per instint.

Pista: Es troba aquest rètol damunt la
finestra alta del frontis d'una casa de la part
baixa del nostre poble, on fa devers cinquanta
anys hi vivia una dona molt sorda. Tan sorda
que no va sentir un llamp que, just a la seva
vora, va esmicolar un ametller. Ara hi viu una
persona relacionada amb begudes carboniques.

Solució del mes passat: Aquell arc de grans
dimensions que vos mostràrem, està situat a les
antigues cases de la possessió de Son Reus Vell
del Quarter I.

M. F.

f*! N
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COMUNICAT DEL CLUB ESPORTIU ALGAIDA

La Junta Directiva del CLUB ESPORTIU ALGAIDA, en primer lloc, demana
disculpes per les molèsties que ha pogut ocasionar l'errada en el Sorteig de Nadal
de la Loteria Nacional.

El C.E. ALGAIDA aquest any, i igual que es feia des de fa anys, ha adquirit 35
sèries, 1.050.000 PTA per fer participacions en el Sortieg de Nadal, els beneficis
de les quals, 210.000 PTA serveixen per ajudar a l'economia del Club, aquest any
participa amb rècord d'equips en vuit categories, set de futbol base.

Per un error a l'hora d'encarregar i comprar els dècims, s'han imprimit paparetes
amb el núm. 58.633, que no es corresponen amb número dels dècims adquirits,
que és el 58.653. El número 58.633 ha resultat premiat amb cinc pessetes per
pesseta i això implica un premi total de 5.250.000 PTA.

La Junta Directiva del C.E.ALGAIDA, ha assumit des d'un principi el seu error i
també s'ha disposat a assumir els costs del premi i ha signat una pòlissa avalada
pels directius, per qual cosa a partir de dia 7 de gener podeu passar, amb les
paperetes, per l'oficina de la Caixa d'Algaida per cobrar l'import del premi que
vos ha correspost.

Aquesta Junta Directiva vol donar les gràcies a tots aquells que d'una manera o
d'altra s'han solidaritzat amb el Club i li han manifestat el seu suport i li han fet
arribar les paperetes premiades amb el desig de no cobrar-les.

Qualsevol dubte que pogueu tenir sobre dècims, préstecs i cobrament del premi,
posau-vos amb contacte amb qualsevol membre de la Junta Directiva. Esperant
ésser mereixedors de la vostra comprensió i desitjant-vos un venturós any 1998.
Atentament.

La Junta Directiva

ADVERTIMENT: Haureu observat que aquest mes no hi ha l'habitual secció d'Esports.
Com podeu comprovar pel número de pàgines hem tengut un excés d'original però els aficionats a
l'esport tendrán una informació més ampla el pròxim mes. El que sí hem inclòs és el comunicat del
Club Esportiu Algaida que teniu en aquesta mateixa plana
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MOVIMENT DEMOGRÀFIC

Maria Pou Sastre. Va morir dia 7 de desembre
als 91 anys.

Pere Coll Llull. Morí dia 23 de desembre a l'edat
de 87 anys.

NAIXEMENT
Joan Amengual Tomas, fill de Joan i Margalida.
Va néixer dia 18 de novembre.

Glosa feta per madò Joana-Aina "Gofis" e
passat novembre, quan es complia el seu 57è
aniversari de noces amb l'amo'n Pere Col
"Magallot", la mort del qual recollim e
aquesta secció.

Cinquanta-set anys ja fa
que en Pere i jo estam plegats;
mos casaren ben casats
i era don Miquel Munar (1)
i tan fort mos va lligar
que mai mos hem separats;
ni mos hem de separar
fins que Déu mos cridarà
perquè amb ell volem estar
per tota una eternitat.

(1) Vicari "Joia".

CARTA ALS REIS MAGS D'ORIENT
Som un grup de nins i nines que enguany hem estat molt bons allots, encara que alguns cops ens han
renyat per coses que de vegades eren culpa nostra, i d'altres vegades no tant, però és que ningú no la vol
tenir mai, la culpa.

Començarem aquesta carta dient que el poble és petit i té pocs llocs per anar a jugar; però hi ha altres
pobles que són més petits que el nostre i en tenen més.

Estimats Reis d'Orient, nosaltres voldríem demanar-vos moltes coses, però ja sabem que teniu molta
feina de repartir coses per tot el món i per això només vos ne demanarem unes quantes:

La Primera que es faci una piscina pública perquè tots els al.lots i al·lotes hi puguin nedar a l'estiu.
La Segona que, si pogués ésser, es fes un camp de tennis aquí, a Algaida.
La Tercera, i la que ens fa més il·lusió, és que es construís una "U" (és una rampa curvada de pedra amb

la superfície de metall o fusta i té forma de "U"), perquè els patinadors tenguin un lloc per disfrutar
patinant i no s'arrisquin a anar pel mig del carrer.

Potser trobareu que demanam molt, però són les il·lusions d'uns al·lots no gaire grans ( de 8 a
16,17,18...)

Esperam, reis mags, que ens faceu tant de cas com sigui possible.
UN NOMBRÓS GRUP D'AL·LOTS I AL·LOTES D'ALGAIDA
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AGRUPACIÓ FOTOGRAFICA D'ALGAIDA

Fotografia de Gabriel Munar Garcías.



24 ES SAIG

DE L'AGRUPACIÓ SOCIALISTA D'ALGAIDA ALS INDEPENDENTS
INTEGRATS A UNIÓ MALLORQUINA

L'Agrupació Socialista D'Algaida no té la
intenció d'obrir novas polèmiques ni tampoc
contestar atacs personals, ja que l'experiència
ens ha demostrat que entrar en segons quins ti-
pus de baralles res no aporta al bon funciona-

ment del poble ni al reforçament de la necessà-
ria convivència entre algaidins, pineros i randi-
nos; però el que no podem deixar de fer és do-
nar el nostre punt de vista en relació a las mani-
festacions, al nostre parer totalment desafurtu-
nades i interesades, que en el darrer número
d'Es Saig planteja el Grup d'Independents so-
bre determinats assumptes municipals.

Per començar, voldríem precisar que el Pa-
velló Cobert es va sol·licitar l'any 1990, essent
batle d'Algaida Esteve Vanrell, i no l'any 1991;
per tant no se sol·licità gràcies a la intervenció
del Grup d'Independents, entre d'altres coses
perquè aquest grup encara no existia. El que és
vera és que en aquell temps el Sr. Munar for-
mava part de l'equip de Govern de l'Ajunta-
ment d'Algaida; s'havia presentat en la llista
del PDP i era, si mal no ho recordam, regidor
d'esports, per tant el màxim responsable, en el
moment més indicat, per aconseguir el polies-
portiu.

El Sr. Munar és ben conscient, encara que
dóna la impressió que no ho manifesta així, que
tant en aquell moment com després l'Ajunta-
ment ha aportat tota la documentació que li ha
exigit el Ministeri d'Educació i Cultura disn el
que es denomina Pla d'Extensió de l'Educació
Física als Centres Docents, i que, a més, des del
primer moment cada any ha pressupostat
12.366.000 ptes. que corresponen a la part que

ha d'aportar l'Ajuntament. Per tal motiu si el

poliesportiu cobert no s'ha realitzat, ni en el
temps en què el Sr. Munar era el màxim res-
ponsable en matèria d'esports de l'Ajuntament

d'Algaida, ni tampoc després, durant els man-
dats socialistes, no és per culpa del desinterès

del l'Ajuntament: és pura i simplement perquè
el Ministeri ha anat retardant aquestes actua-

cions per problemes pressupostaris propis, és a
dir, per manca de pressupost per poder fer font

a la nostra sol·licitud i a d'altres com, per exem-
ple, la d'Alaró, un poble on per cert també hi fa
molta de falta, ja que també te molt d'equips de
voleibol.

Totes aquestas qüestions figuren documenta-
des a l'Ajuntament i s'han explicades en un
munt d'ocasions a l'antic regidor Sr. Gelabert.
També sap el Sr. Gelabert que l'Ajuntament,
atès el retard desmesurat del Ministeri, va deci-
dir, sense renunciar al poliesportiu cobert sol·li-
citat efectuar un avantprojecte per millorar l'ac-

tual pista poliesportiva de ses Escoles i per co-
brir-la. D'aquest avantprojecte ja s'ha aprovat
una primera fase que consisteix en la millora de
la pista poliesportiva actual, obra que té el vis-
tiplau del Consell Insular de Mallorca i que es
durà a terme enguany. El cobriment de la pista,
que correspon a la segona fase, quedava supe-
ditat a la definitiva decisió del Ministeri; ara,
amb el trespàs de competencias, a aquesta
Agrupació li consta que l'equip de Govern té
previst, a curt termini , entrevistar-se amb el
conseller d'Educació i Cultura.

Per tant, l'Ajuntament, en el cas que el Mi-
nisteri, ara Govern Balear, es negàs a dur a ter-
me el polesportiu a què s'havia compromès,
podrà optar per presentar al Pla d'Instal·lacions
Esportivas del Consell Insular el cobriment de
la pista poliesportiva de ses Escoles.
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Quant a la moció que en relació al poliespor-
tiu pensa presentar el nou regidor al Ple de l'A-
juntament s'ha de dir que és poc afortunada per
un parell de motius:

A) Perquè al Pla d'Obres i Serveis del Con-
sell Insular es poden demanar tot tipus d'obres,
menys precisament les obres dirigides a crear
infraestructures esportives: per això el CIM té
el Pla d'Intal.lacions Esportives.

B) Perquè l'Ajuntament, des del mes de ju-
liol de l'any passat i amb el vot favorable del re-
gidor Sr. Gelabert, té ja sol·licitat la inclusió al
Pla d'Obres i Serveis de 1998 de l'obra de refo-
ram del "Frente" com a local per a la joventut,
local reiteradement sol·licitat per un munt de
nins i nines del poble i que, per cert, el Consell
ja ha concedit.

Aquesta moció demostra un greu desconei-
xement de l'activitat i del funcionament de l'A-
juntament.

Ens han dir també que diuen que només hi ha
quatre pobles a Mallorca sense poliesportiu co-
bert; davant tan desmesurada inexectitud, vo-
lem pensar que qui ho va sentir ho va entendre
malament.

Del tema de "Randa pels randinos", només
volem recordar que l'Ajuntament ha deixat
sempre ben clar que no estava d'acord amb les
famoses expropiacions i així ho té acordat; la
resta no són més que disquisicions demagògi-
ques.

En relació a les manifestacions del Sr. Gela-
bert sobre que la reforma de la plaça no era una
obra prioritària, la veritat és que no les ente-
nem; segurament per això, "per coherència", en
el seu moment va votar a favor que es dugués a
terme.

Per acabar, hem de manifestar que mal infor-
mant la gent, ja sigui de forma interessada, ja si-
gui perquè no n'hi ha més de fetes, l'únic que
s'aconsegueix es crear tensions entre les perso-
nes i, per tant, malmenar la bona convivència al
poble. Desitjam que aquest no sigui l'esperit
que regeixi la nova etapa de què ens parlen els
Independents en els seus escrits.

Agrupació Socialista d'Algaida

Solucions als mots encreuats

Horitzontals: 1. metafísica. 2. inèdit, van. 3.
comanem. vi. 4. eliminaràs. 5. te. rars. L. 6.
ogre. ocell. 7. L. atbcal. L. 8. oli. B. rude. 9.
governador. 10. adamantina.
Verticals: 1. micetòloga. 2. enòleg, lod. 3.
temi. raiva. 4. adam re f. em. 5. finia. obra. 6.
ítcnroc nn. 7. S. mascara! 8. IV. r. eludí. 9.
cavall, don. 10. anis. llera.
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INDEPENDENTS - UNIÓ MALLORQUINA

PRESA DE POSSESSIÓ DEL NOU REGIDOR:

En el Plenari celebrat el passat dia 18 de desembre va prendre possesió del càrrec de
Regidor en Pep LLompart, en substitució de n'Andreu Gelabert.

El grup d'Independents - Unió Mallorquina vol agrair al Secretari, Toni Amengual, la
seva diligència en tramitar els papers del canvi de Regidor, i l'animam a seguir en
aquesta línia, ja que actuacions com aquesta serveixen per demostrar la importància
de la feina que realitzen els funcionaris. Gràcies, Toni.

Per altra part, volem també agrair la tasca feta per n'Andreu, molta o poca, però sens
dubte condicionada per les seves nombroses ocupacions, així com les facilitats
donades per realitzar el canvi. Gràcies, Andreu.

Així mateix vàrem manifestar al Batle que hem vingut amb tota la humilitat del món
a fer feina i a integrar-nos dins aquesta empresa pública que es l'Ajuntament, sens
dubte l'empresa més important del nostre poble, si tenim en compte el nombre
d'empleats o el seu pressupost; per això posam a la seva disposició la nostra
experiència personal i professional, i sempre tindrà la nostra col·laboració si parlam de:

- Finalitzar les Normes Subsidiàries.
- Solucionar la Problemàtica del Tràfic a Algaida.
- Dotar el Poble d'unes instal·lacions esportives dignes i modernes, tal com el
desitjat Pavelló Cobert o la Piscina Municipal.
- Resoldre la problemàtica de les Aigües de Pina i de Randa.
- Acondiciar a Algaida un Local per als Joves.
- Possibilitar que les nostres empreses puguin expandir-se sense traves legals
i/o urbanístiques.

Si és per tot això, comptau amb nosaltres. Ara bé, no n'estam gaire contents, del que
s'ha fet els dos darrers anys; és més, el poble tampoc hi està. De vós depèn: teniu la
majoria absoluta i també el nostre vot, per solucionar els temes esmentats, i altres que
puguin sorgir. Mai un grup polític, un batle, ho havia tingut tant fàcil per millorar el seu
poble, aprofitau l'oportunitat, en cas contrari vos ho demandarem tant en aquest saló
de plenaris com al carrer.

Sr. Batle: aprofitam l'ocasió per a felicitar-lo i li desitjam tot l'èxit possible, perquè
aquest serà també el del nostre poble.

UN PAVELLÓ COBERT PER ALS NINS I NINES D'ALGAIDA

En el capítol de Precs i Preguntes el nostre Regidor va llegir el següent escrit dels
nins i nines d'Algaida:
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Les Jugadores ¡jugadors del Club Voleibol Algaida vos volem informar del nou
projecte que l'Ajuntament vol dur a terme (informació treta del darrer número
d'Es Saig):

L'Ajuntament vol invertir 8 mlions de pessetes en en ei mentar la pista de futbet.
No és una bona Inversió ja que no és reglamentària, aquest tipus de pista, en
cap esport. Conclusió: seguirem passant fred i ens seguirem banyant any
darrera any.

Per això els volem convidar a manifestar-nos i uniries nostres forces a favor de
la construcció d'un pavelló.

Esperam la vostra col·laboració i volem agrair als nostres pares l'esforç que fan
acompanyant-nos a entrenar a Palma i agrair al nostre entrenador tots els
sacrificis i lluites constants a favor de la construcció d'un pavelló i per entrenar-
nos i aguantar-nos tants d'anys i esperam que siguin molts més.

Gràcies.

Per la nostra part, a més de donar veu i suport a la petició dels nostres nins i nines.al
mateix plenari vàrem presentar un informe respecte dels pobles de Mallorca que
disposen actualment de Pavelló, el tenen en construcció o està prevista la seva
construcció dins l'any 1.998, un resum d'aquest informe l'exposam a continuació.

Mallorca té 609.420 habitants distribuïts en 54 pobles. Si descomptam els pobles de
menys de 1.000 habitants (alguns d'ells amb pavelló cobert), ens queden 45 pobles
amb 604.000 habitants, així:

- 25 pobles tenen pavelló cobert, des de Palma fins a Lloret

- 3 pobles el tenen en construcció: Petra, Porreres i LLoseta.

- 8 pobles tenen previst construir-lo dins l'any 98.

- 4 pobles tenen previst construir-lo a curt termini.

- 4 pobles no el tenen Previst: són Bunyola, Maria, Ses Salines i Santa Eugènia,
en total sumen 10.137 habitants.

- 1 Algaida, que no saben què fer.

De 604.000 habitants, només 13.600 (un 2.25% de la població de la nostra illa) no
disposaran de pavelló cobert i entre ells 3.461 Alaaidins.
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Les dades són prou significatives, es comenten per si soles. Des de l'any 1.991, tenim
pendent aquest tema; els altres pobles l'han aconseguit, els Algaidins no són menys
inteligents, paguen els mateixos imposts i amb els nostros imposts s'han construït els
més de 25 Pavellons de la nostra Illa.

Per la nostra part volem animar els nins i nines, els pares, el poble i tots hem de
pressionar, recollir firmes, i presentar-les al Batle, al Consell, al Govern , a tota l'opinió
pública. Si feim feina tots, es pot aconseguir. Desgraciadament els politics van sempre
darrera els esdeviniments, i a Algaida n'hi ha que són professionals i és ben segur que
per no perdre els vostres vots vos escoltaran.

Recordar que al pròxim plenari presentarem, a més de les mocions per suspendre el
tancament de "rejilla" de la pista i de la inclusió dins el Pla d'Obres i Serveis d'una
dotació per iniciar la construcció del Pavelló, una altra sol·licitant:

- La creació d' una Comissió, amb la finalitat de estudiar les mancances en
instal·lacions esportives del nostre poble (Pavelló, Piscina Municipal, Pista de
Tennis, Camp de Futbol 7, etc.), així com estudiar el millorar les ja existents.

REGALS DE NADAL

L'Ajuntament, com cada any, ha tingut et detall de fer un obsequi als regidors i
funcionaris per felicitar aquestes festes de Nadal.

Aquest tipus de regals, avui en dia, es perden, i, per la nostra part, veim bé que una
vegada a l'any, i amb mesura, es premiï la bona feina dels funcionaris i col·laboradors,
així com tots aquells que d'alguna forma fan feina per al nostre poble.

El regal d'enguany consisteix en :

- Una botella de cava, Castell de Calders, fabricat a l'Arboç, España.
- Una botella de Cuveé, fabricat a Sant Sadurní d'Anoia, per Gramona SA.
- Una botella de vi negre, fabricat a Laguardia, Álava, España.
- Dues capses de torró La Bruja, fabricat a Toledo.

A qui no li agrada un Ron Amazonas (de Marratxí), unes Herbes Vidal (de LLucmajor),
un poc de Palo Túnel (de Bunyola), un Cognac com el Suau (D'es Pont d'Inca), un bon
vi de Petra o de Binissalem i per què no de C'an Majoral?

Srs. de la majoria, el detall és bo, i val per aquest any, però seria millor detall si els
productes fossin mallorquins.

El nostre grup presentarà una moció perquè els regals del nostre Ajuntament
siguin sempre de productes mallorquins.
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EL DARRER PLENARI: LA NOSTRA OPINIÓ

1) Projecte dïUuminació pistes poliesportives:
El grup municipal del Psoe va proposar gastar 2.617.205 Pts. per canviar la il.luminació
de la pista de Ses Escoles, ja que una de les faroles s'havia cremat; revisada la
instal·lació, aquesta es troba en molt mal estat.
El nostre grup va significar que la despesa a realitzar era molt grossa i això no és més
que posar pegats; davant la important quantitat a gastar era oportú aturar-nos a
pensar, i d'una vegada i per sempre consensuar entre tots, una política d'instai.lacions
esportives.

2) Projecte de restauració de Sa Font de Pina:
El grup municipal del Psoe va presentar un projecte de restauració de Sa Font de Pina
amb un cost inicial de 26.000.000 Pts, pendent de signar un conveni amb Fodesma per
la mà d'obra.
Per unanimitat es va acceptar el projecte i es va remetre al Consell Insular del
Patrimoni, esperant que mentrestant es concreti la col·laboració amb Fodesma.

3) Pla Mirall, sol.licituts de subvencions per façanes:
Per unanimitat es varen aprovar projectes per import de 4.853.558 Pts. L'aportació de
l'Ajuntament és del 20%; s'han quedat sense ajuda projectes per quasi 30 milions,
davant la importància dels projectes sense possibilitat de subvenció vàrem proposar
que l'Ajuntament es dirigís a les Entitats Bancàries d'Algaida a l'efecte de gestionar una
financiado amb condicions especials, en cas que vulguin dur a terme el seu projecte.

4) Subvencions culturals i esportives any 1.997:
Amb el nostre vot favorable es varen concedir subvencions a les entitats culturals i
esportives per import de 2.269.500 Pts. per l'any 1.997.
Per al 1.998 nosaltres proposàrem que aquestes subvencions es donin al
començament de l'any i no amb el retard d'enguany.

5) Nou servei de recollida de fems:
El Batle va informar que per part de la Manconunitat del Pla, s'ha adjudicat, durant 10
anys, el servei de recollida de fems, que presenta unes lleugeres millores respecte del
concessionari anterior.
De totes maneres cal considerar el servei totalment insuficient (només 3 dies a la
setmana) i també cal recordar que els pobles del Pla tenim el servei de recollida de
fems més car de l'illa.

6) Pla Territorial del Pla de Mallorca:
El Batle a una pregunta del PSM va informar que, molt possiblement, l'esmentat pla
quedava congelat; segons la nostra informació, no s'aprovarà. Manca la corresponent
financiado; és més, les crítiques i al·legacions, inclus dels mateixos pobles del Pla, han
estat tantes que quedarà definitivament aparcat.
Quant ha costat?; es diu que 36.000.000 de Pts., ara diuen que volen fer un Pla
Territorial de Mallorca. És molt greu que es gestionin tan malament els nostres doblers
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PINA
PLUVIÒMETRE: En el quadre de la pàgina següent teniu recollides les pluges que han caigut a Pina

els darrers tretze anys. Les dades ens les ha facilitades na Marianne a qui li agraïm la col·laboració; ella
s'encuida de mesurar i registrar els litres d'aigua que plou i d'enviar les dades a l'Institut Nacional de
Meteorologia de Porto Pi. L'estació s'anomena "Son Bou" i està situada als terrenys de la casa de na
Marianne a Pina; va començar amb aquesta tasca el mes d'abril de 1985 i per això aquest any el tenim
incomplet, si bé aportam les dades d'aquest any encara que li manquin els tres primers mesos. Creim que
és d'agrair l'interès, la constància i l'esforç que suposa mirar cada dia el pluviòmetre i enregistrar les
dades; gràcies a aquesta feina desinteressada i per afíció, ara vos podem oferir aquest resum i amb ell vos
podreu fer una idea de les sequeres, torrentades, anys de moll i d'albellons així com dels mesos més
plovers i més secs.

És curiós que durant aquests tretze anys només hi ha hagut un mes que no ha plogut gens: el febrer de
1990; el segon que menys ha plogut és l'agost de 1996 amb O'l litres.

Els mesos més plovers han estat octubre de 1994 amb 264'8 litres i gener de 1991 amb 218 litres.
Anys que menys ha plogut: 1988 amb 409'8 litres i 1995 amb 418'1 litres.
Anys que més ha plogut: 1991 amb 811'4 litres i 1996 amb 778 litres.
De tots el mesos de gener el més plujós fou el de 1991 amb 218 litres; dels febrers el de 1991 amb 97'6

litres; dels marços 1992 amb 593 litres; dels abrils 1992 amb 73; dels maigs 1991 amb 131'4 litres; dels
junys 1996 amb 537 litres; dels juliols 1986 amb 58'2; dels agosts 1989 amb 52'3 litres; dels setembres
1986 amb 149'5 litres; dels octubres 1994 amb 264'8; dels novembres 1990 amb 108'1 litres; dels
desembres 1996 amb 111'9 litres.

Els mes que plou més de l'any és el mes d'octubre amb 1167 litres durant aquests tretze anys; seguiex
novembre amb 950 i els mesos que plou menys són el juny , que en tretze anys ha fet 220 litres, i després
juliol amb 226.

Els dies que més ha plogut - i això no ho trobareu al quadre - han estat: 25 de gener del 91 en què
caigueren 1271 litres; el torrent es va desbordar i va inundar els baixos de Pina; el 17 d'octubre de 1994
que va fer 95'7 litres i el 28 de setembre del 86 que plogué 59 litres.

Per acabar amb el tema de les pluges vos direm que durant aquests tretze anys menys tres mesos han
plogut un total de 7246 litres Im2, més de 7 tones . Ja és que ha estat en tretze anys perquè si arriba a
ser en un any hauríem tornat tots granots.
CAMPIONAT DE TRUC: Durant el passat
mes es va celebrar el campionat de truc
organitzat pel bar Can Sastre. La classificació
final fou: 1- la parella formada per Francesc
Oliver "Xesquet" i Bernat Sureda "Son Boet"; 2-
Pau Servera i Joan Pericas; 3- Sion Palmer i
Tolo Garrido; 4- Miquel Munar i Felip Andreu;
5- Francesc Bibiloni i Bernat "Mola". Tot va
acabar amb un bon sopar d'arròs brut i frit i amb
l'entrega de trofeus a can Sastre. A la foto podeu
veure el batle de Pina Felip Oliver fent l'entrega
del trofeu a una de les parelles guanyadores.
GIMNASIA TERCERA EDAT: Com que n'hi
havia que amb tanta gimnasia havien perdut pes, abans de festes els nostres vells anaren amb els algaidins
a sopar a Son Amar; això a part de les coques que es menjaren a Pina els dia que posaren les vacances
de Nadal.
OBRES DE SA FONT: l'Ajuntament va aprovar en sessió plenària i per unanimitat les obres
d'embelliment de la font de Pina dins el Pla Mirall per un pressupost de 24 milions a realitzar dins l'any
1998. També s'aprovà dotar d'enllumenat el camp d'esports.

XESC OLIVER



Gener

Ferbrer

Març

Abril

Maig

Juny

Juliol

Agost

Setembre

Octubre

Novembre

Desembre

TOTALS

1985

14,10

63,50

00,60

00'40

02,00

37,40

54,30

IOS'0

80,5

357'8

1986

42,8

71,10

37,00

67,60

06,40

01,20

58,20

00,10

149,5

130,1

85,10

33,80

682,8

1987

107,5

94,30

21,70

09,2

36,00

01,20

30,80

00,70

24,00

57,10

78,60

99,40

560,5

1988

34,30

12,70

27,50

59,40

73,40

41,20

00,30

00,60

76,20

25,90

39,90

18,40

409,8

1989

19,30

28,70

42,90

57,30

23,80

18,60

33,20

52,30

82,10

06,80

53,80

80,60

499,4

1990

80,30

00,00

43,10

71,10

11,00

05,20

02,20

25,60

32,80

164,2

108,1

35,30

578,9

1991

218,0

97,60

45,80

56,90

131,4

12,10

00,30

17,20

99,50

80,80

33,20

24,60

811,4

1992

34,80

26,00

59,30

73,00

96,60

32,30

29,40

28,50

05,00

53,20

15,80

82,70

536,6

1993

01,20

88,00

07,50

50,70

35,20

01,80

02,60

06,90

73,30

85,60

89,60

17,90

460,3

1994

43,60

25,40

15,40

20,10

03,10

05,90

00,70

14,50

114,6

264,8

103,7

30,80

642,6

1995

31,10

17,90

26,50

08,80

03,30

21,30

30,80

25,30

60,40

70,80

59,90

62,00

418,1

1996

88,70

37,30

41,10

71,90

65,00

53,70

00,30

45,50

82,50

98,30

81,90

111,9

778,0

1997

60,30

04,60

18,10

25,60

10,30

24,40

37,60

38,90

26,70

75,00

95,80

96,70

510,2

total

761,9

504

386

586

559

220

226

258

864

1167

950

774,6

7246
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El Hoc, un punt imprecís de la sala fosca. L'acció, un raig illumina la pantalla i la vida
comença a córrer a 24 fotogrames per minut. ACCIO!!!

I ja hem encetat un nou any, el que fa 98 d'aquest segle, í amb ell hem ober les portes d'un nou
espai, d'un nou escenari, on transcorrerà una nova aventura dividida en 365 episodis. El guió no
està escrit, però això no ens ha de preocupar: cadascú de nosaltres hi aportarà el seu granet de
sorra, la seva història particular -que n'és també col. lectiva-. Tots hi tendrem el nostre paper,
com actors i com espectadors, i junts donarem cos a aquest drama èpic que és la vida. Punt.

Té 25 anys, és espanyol d'origen xilè i resideix a Madrid. Fa un any va guanyar set Goyas per
la seva primera pel·lícula. Ara acaba d'estrenar la seva darrera obra amb un gran èxit de públic
i de crítica. El seu nom és Alejandro Amenábar.

Després de TESIS, tothom es demanava què faria Amenábar. Seria capaç de superar el llistó
que ell mateix havia deixat tan alt? Idò sí. ABRE LOS OJOS ha confirmat les espectatives
generades i l'ha consagrat com un dels joves directors espanyols. La seva capacitat i tenacitat ho
han fet possible. A més del suport d'un productor, José Luis Cuerda, que ha posat en les seves
mans 300 milions de pessetes per a la realització del film.

ABRE LOS OJOS té tota la complexitat d'un malson. "Imagina que un día te levantas por la
mañana, sales a la calle, no hay nadie, llegas a la Gran Via de Madrid, por ejemplo, y está
absolutamente vacía, estás solo en el mundo. Eso es lo que se puede sentir a lo largo de ABRE
LOS OJOS". I això és, precisament, el que descriu Amenábar a la primera seqüència de la
pel·lícula. "ABRE LOS OJOS habla sobre la alienación. Sobre todas las alienaciones. ¿Qué
sabemos de lo que nos rodea? ¿De cuántas maneras diferentes se puede percibir una misma
realidad? Muchas veces hemos tenido la sensación de que hemos vivido algún momento y lo que
yo pregunto es: ¿y si realmente ya lo hemos vivido?" Amenábar juga amb les pors i dubtes
naturals de la gent, i implica l'espectador en una història en què la incertesa és la seva base
argumenta!.

ABRE LOS OJOS és sens dubte una de les principals herències del 97 a la cartellerà
cinematogràfica del 98. A ella l'acompanyaran al llarg del mes de gener altres títols espanyols
no menys importants i esperats. Així, per dia 9 tenim ATÒMICA, una altra explosiva realització
de Alfonso Albacete i David Menkes, membres de l'equip de MÁS QUE AMOR FRENESÍ. A
continuació, dia 16, COSAS QUE DEJÉ EN LA HABANA, de Manuel Gutiérrez Aragón, una
història d'amor i d'immigrants caribenys al barri madrileny de Tetuan. Violeta Martínez i Jorge
Perugorrúa (FRESA Y CHOCOLATE) són els seus protagonistes.

Però entremig d'aquesta nova explosió de cine espanyol, ens arriba TITÀNIC de James
Cameron. Una revisió del clàssic Romeo y Julieta a bord del Titànic de 3 hores i quart de
duració. Leonardo Dicaprio i Karre Winslet són un artista bohemi i una joveneta de classe alta
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que, tot i la seva diferència social, es prometran amor etern en el primer i últim viatge del
transatlàntic. De qualque manera existeix un cert paral.lelisme entre la història del Titànic i la
parella protagonista, els dos desafiaren les lleis: un les de la naturalesa i els altres les de l'ordre
establert.

La pel·lícula, la més cara de la història del cinema, promet espectacle i llàgrimes "per un tubo",
a més d'uns impactants efectes especials que, entre d'altres coses que veureu, han permès
enfonsar de nou un dels transatlàntics més grossos de la història de la navegació.

I una darrera cosa: si teniu alguna debilitat, per petita que sigui, per la música cinematogràfica,
no us perdeu la banda sonora de ABRE LOS OJOS, que, com a TESIS, ha estat escrita pel propi
Alejandro Amenábar amb la col·laboració de Mariano Marín. Tota una joia.

I res més. Feliç any a tots i... recordau: CADA DIA UN NOU CAPÍTOL DE LA VOSTRA
VIDA, A L'HORA DE SEMPRE I PEL VOSTRE PROPI CANAL.

Fins el febrer, que, com tots sabeu, és el segon mes de l'any que fa 98 d'aquest segle.

JOAN CARLES PALOS

FOTO ANTIGA

Correspon al curs 1958-59 de Ses Escoles. Hi apareixen, d'esquerra a dreta: Coloma Mascaró (de Can
Perol), Catalina "Riueta", Antònia "Xaleta", la mestra donya Amparo (que ha mort fa pocs dies), Franciscà
"Ametller", Maciana "Caliu" (de sa botiga) i Coloma "Polla".

Assegudes: Damiana "des Porxo", Joana "Pistola", Maria "Mariana", Jerònia "de Can Ros", Margalida
"Fornereta", Maria "Vico" i Maria "Caliu",
(foto cedida per Coloma Mascaró de Can Perol)
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RECORDANT BATLES PASSATS
Sa persona observarà
del mando es moviment
si n'és bo o també dolent,
de res se descuidarà;
en compte tot se tendra
per un dia fer-ne històri'
i tot es gros repertori
arxivat se trobarà.

A Algaida me vaig casar
jo que som de Llucmajor
i he posada ma atenció
des baties al seu obrar.
Quatre ne puc senyalar
que han ostentat l'alcaldia
i han lluitat amb energia
per ses coses millorar.

A poc a poc corregiren
ses seves dificultats;
canvien l'enllumenat
perquè potència tenien
i uns quants pous se cercarien
pel poble poder servir.
Això va esse es fi:
que aigües no faltarien.

Es darrer que va entrar
va ser don Frabcesc Anrieh,
un homo molt decidit,
es fet se pot demostrar.
La residència acabà
que n'és grossa virgueria.
Molts milions s'hi gastaria,
ningú compte se'n donà.

L'aigua féu canalitzar
amb molt grossa canonada;
va ésser molt ben treballada ;
lloances podem contar.
Avui ja treball no hi ha,
sa gerra no és passejada
que a cents anys de durada
nostres majors obligà.

Sa Plaça va reformar,
li donà nova estructura:
molt mala horitzontal duia,
propensa en so travalar.
Ses rels dels pins aixecà
el pis que ja molt vell era.
De granet una solera
per no poder patinar.

A Sa Tanqueta també
hi hagué grossa novetat:
fou d'arbre nou ben sembrat,
voravia s'hi va fer;
i ara enllumenat hi té
per poder anar-hi tranquil
i així s'evità el perill,
cosa que s'ha menester.

Cosa li quedà pendent,
però cobrí moltes faltes.
Ses Normes Subsidiàries
eren el seu nou intent.
Amb el seu coneixement
lo va sebre capejar.
La baixa suma a pagar
l'algaidí la té present.

Casa Consistorial
ha sofert grossa reforma.
Se ha pres aquesta norma
gastant-hi molt capital.
Es cost no ha fet cap mal
a la gent que viu aquí.
Està tranquil s'algaidi:
no ha pagat cap real.

Lo ha sabut capejar
amb lo Consell mallorquí.
Bons amics ell deu tenir
que h' han donat sa mà.
Com que molta vasa fa,
degut a sa intel.ligància,
n'és homo de gran presència
i de molt digne obrar.

Un bon record ha deixat
amb la seva batteria,
perquè molt ajudaria
an el més necessitat.
Ningú se l'ha censurat
per ses reformes que ha fetes,
han estades excel.lentes
i de molta utilitat.

Ha deixat un bon record
a dins es poble algaidí
i es nou que el va suplir
haurà duita molta sort.
És com vaixell 'ribar a port
amb càrrega assegurada,
gelosament vigilada,
navegant de sud a nord.
CLIMENT GARAU I SALVÀ
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A LA MEMORIA DE "DON ALFONSO I DONYA AMPARO"
(Carta a dos amics morts)

Aquí teniu Don Alfonso i Donya Amparo rodejats d'un grup d'algaidins
que anaren a retre-ls homenatge de respecte i amistat.

No fa gaires dies ens
assabentàrem de la vostra
mort, estimats don Alfonso i
donya Amparo; vàrem saber
que quasi al mateix temps
deixaren de palpitar els vostres
cors, com si, aturat l'un, l'altre
perdes l'interès en continuar
vivint; com si la vostra quasi
perfecta unió no es pogués
trencar més que uns dies, els
necessaris per preparar el
viatge definitiu a l'eternitat i al
vostre reencontre. Morireu a la
vostra terra que mai poguéreu
oblidar, aquella València tan
propera i a la vegada tan
llunyana d'Algaida, aquest
poblet que tant vàreu estimar i
que heu dut sempre dins el cor,
i del qual sou part integrant perquè ja per sempre sereu una de les pàgines més belles de la seva història.
Jo vos assegur que el simple enunciat dels vostres noms, Amparo i Alfonso o Alfonso i Amparo, això
sí, precedits del "don" i "donya", ben units, entrellaçats indeleblement, sense cognoms ni llinatges, basta
i sobre perquè qualsevol algaidí identifiqui únicament a dos mestres, a dos senyors, a dos models de
virtut, arquetipus i mirall on es reflecteixen els més excel·lents dons de les persones.

Diuen que l'home, per realitzar-se plenament al llarg de la seva vida, ha de complir tres requisits: a
saber, tenir un fill, escriure un llibre i sembrar un arbre. Sabem tots que don Alfonsso no va deixar hereus
propis, aficions jardineres i camperoles no se li coneixien i, per tant, no és probable que en el seu oci es
dedicas a plantar arbres i, quant a escriure un llibre, a pesar de ser lletraferit, no ens consta que n'escrivis
cap. Malgrat això, difícilment qualcú podrà trobar un home que hagi donat tant de contingut a la seva
vida, perquè els fruits que en herència ens ha deixat basten per omplir l'esperit de generacions d'algaidins.
El seu apostolat docent es complementava amb el seu exemple personal, el seu innat senyoriu, la
pulcritud inclus exagerada, la paraula justa i apropiada, reprenia sense humiliar i castigava quan era
necessari.

Estimats donya Amparo i don Alfonso, amics meus, amics nostres, el desconsol per la vostra pèrdua
queda minvat pel conhort del vostre record. Déu vos va donar llarga vida, sense malalties ni encontrades,
fruíreu de l'amor del matrimoni, del respecte, consideració i estima dels que vos conegéreem, tenguéreu
l'íntima satisfacció del deure complert i de la tasca ben feta i, com que no vàreu ser cobdicioses, vàreu
viure amb un status econòmic suficient per atendre les vostres necessitats i per satisfer les il·lusions
terrenals que vàreu desitjar, és a dir, que tal vegada vos acosten a la imatge del matrimoni venturós.

Molts som el que som gràcies a vosaltres, i aquest deure només es pot pagar amb etern testimoni
d'agraïment, amor i recordança.

PEP MANILA
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TitoietaRòdio
Emisso ra Municipal d 'A lga ida

TITOieTA
R À D I O

1O8FM

Resultats del

Concurs
de

betlems

Vet aquí els resultats del concurs de betlems organitzat per

Titoieta Ràdio amb el patrocini de Sa Nostra. Enguany

malauradament només hi va haver 10 participants. No
obstant això, cal dir que els betlems inscrits foren d'una

qualitat bastant alta. El jurat va tenir problemes per decidir

els guanyadors. Per cert que una de les coses més destacables

de la present edició ha estat que els participants han seguit

la recomanació de prescindir en gran part de les plantes

silvestres. El lliurament dels premis es farà a ¿>es Escoles.
Enhorabona a tots els participants.

Ir Premi
< Bartomeu Antich Garcia

10 anys

2n Premi i més original
Catalina M. Gamundí Palomina, 10 anys

3r Premi
< Joana M. Fullana Machado

12 anys
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A Miquel A. Capellà Arrom
9 anus

A Cristina Ferragut Jaume
10 anys
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A Llorenç Llull Perelló, 11 anys

RafelJuan Amengual, 9 anys

A Pilar Salas Barceló, 7 anys

A Gabriel Tous Juan, 9 anys Jaume Català Morro, 8 anys

Casal Pere Capellà Carrer dels Cavallers, 22 O721O Algaida Telèfon i Fax 12 53 81



38 ES SAIG

F0«MÀTICA ITECM0LOQIÃ

SANTATECLA
PATRONA DEIS /NTERNAUTES

CATALANS

Tota persona necessita un suport
espiritual, i dins un món tan fred com és
Internet, més que més, i dins Internet hi trobam
el suport que es necessita, amb la nostra
patrona, Santa Tecla, la patrona dels
internautes catalans.

Santa Tecla s'ha adaptat als nous
temps i ja té la seva capella virtual dins unes
planes web. Dins aquesta capella virtual hi
podem trobar tots tipus de pregàries, de remeis
pels mals més comuns, guariments a mida per
totes les necessitats, i d'altres. Els guariments
a mida t'arregla tots aquells problemes
informàtics que impedeixen navegar amb
condicions, i ella mirarà de resoldre'ls, si li
dispensam la devoció que mereix.

PREGÀRIES i
LLOANCES

Tmcu* vtriM ifue «rn irwJtacta I« CPU.
El Wixfow* no *"» nconwx.
La dîtqmifa «m pMaige »U din
-'ofdinvdoi •» p*"j" "w* qu* u** ganm.
„•SCSI ernia» p« to

ZIP ha W i« HP
No (4 •nq·gor Tordínador
EI>progr«vnc>dK Ib t»h na von Im.
Tinc*<ditcdurbiw
H Guftcrn PtrtM am cau M
El sitteniB tolta p«I wJfírr

l9*9i d» paqw a TìmottnKa
Erte mdignat par M>«Mta pâgvm
NoWtop

I n« ti pratMwm« I*JK romoin«

GUARIMENTS
A MIDA

Spectrum
Commodore 6^
286?
M
«E
PBntum d'nUapetro (trucaQ
Pentium normal
Pentium II
Pentium prò
Monntnsh 68k
MoontDGh Power PC
Amiga
Silicon Qrapriics
Mi primar ordenador, dg Tyco
Introdueix et tipus d'ordinador •_

També dins aquesta capella hi podem
trobar missatges dels devots seguidors
d'aquesta Santa. Qualsevol persona que tengui
problemes o preocupacions pot provar
d'aclarir-los enviat a la Santa el missatges per
la nova via de comunicació.

MISSATGES
»«¿DEVOTS

Com també podreu comprovar si anau
a venerar-la, hi ha la benedicció. Aqueta
benedicció la rebem per poder navegar
tranquilament dins aquesta xarxam
emmetzinat.

'VLV*'

A continuació hi ha una sèrie de
pregàries i lloances per així, després de la
corresponent benedicció, poder seguir el nostre
carni amb seguretat i coratge dins el dur món
de Internet.

GUARIU-NOS ueis VIRUS ¿Vocius

CUIDEU DELS NOSTRES AÍAILS

GÜIEU.NOS P« l'AMPLE DtBANDA

GESTIONEU BIS N/OSTRES BAUDIS

PROTEGIU-NOS DE TÏMOFÔNICA

Guillem Vanrell
gvanrell@lander.es

guillemvanrell@hotmail.coin
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CAPELLA VIRTUAL
EN ¿LOANÇA A:

SANTATECLA
PATRONA DEIS /NTERNAUTES

CATALANS

tf tf

GOIGS EN LLOANÇA
ut LA GLORIOSA SANTA TECLA

Puix l'internauta us honora
Amb fervor ben demostrat:

Siau-nos mà guiadora
Pel xarxam emmetzinat.

I si nostra informació,
Pels volts del món navegant,
Rep d'un hacker l'agressió,

Els bits tot amenaçant:
feu-nos-la arribar a l'hora
i sens cap byte retocat.
Siau-nos mà guiadora

Pel xarxam emmetzinat.

La gent tothora clama,
I la veu tenen afònica:
La tarifa volen plana!

Ja ho sabeu, Timofònica:
Que Infobirria nova alhora

I per llebre ens daugat
Siau-nos mà guiadora

Pel xarxam emmetzinat.

I si vós bon feligrés
Bona estrofa feu rimar

feu-la arribar en un nores
que us la podem atatxar.
Santa Tecla protectora
Us farà són fill amat!
Siau-nos mà guiadora

Pel xarxam emmetzinat.

SA^TECLAlkl
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Escola de Ball "ES CELLER"

Després d'un any de funcionament de l'escola de ball "ES
CELLER" d'Algaida, creim que és un bon moment per fer un resum de la
feina que hem fet fins ara.

Aquesta iniciativa va ésser possible gràcies a l'empenta i suport
que ens va oferir l'entitat de promoció cultural DEFESTA, la qual ens
ajuda a la potenciació del ball de bot mitjançant subvencions i amb
l'organització d'alguna ballada.

Durant aquest any hem fet una ballada, hem organitzat la
conferència "Història del ball a Mallorca" a càrrec de Francesc
Vallcaneras i hem participat de la resta de ballades organitzades per
l'Ajuntament d'Algaida.

Volem agrair a tots els alumnes la seva participació en les
activitats que hem duit a terme fins ara, ja que gràcies a ells tenim una
activitat més en el poble organitzada sense cap ànim de lucre, la qual
té molt bona acceptació. Això es demostra amb els quatre torns de
classes que realitzant actualment i amb el fet que tenim inscrits més de
vuitanta alumnes. No cal dir que aquesta llista no la consideram
tancada ja que tothom que tengui ganes de ballar pot venir. Vos
recordam que els horaris són:

Els dimecres a les 20:OOhs. o els dissabtes a les 17:3Ohs. es fa un
curs d'iniciació de boleros.

Els dissabtes a les 18:30 i a les 19:30 dos torns de jotes per a
aquells que ja venien l'any passat o ja saben boleros.

Aprofitant que s'acosten les festes de Sant Honorat i que la nostra
escola de ball compleix el seu primer aniversari vos convidam a la
ballada que organitzant amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Algaida
dia 17 de Gener a les 21:3Ohs. a Sa Plaça. En aquesta ballada podem
gaudir de la música d'Herbes Dolces i Sarau Alcudienc.

Per acabar vos desitjant unes bones festes de Sant Honorat i un
venturós any 1998.

Escola de ball "ES CELLER"
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Horitzontals. 1. Estudi de l'èsser. 2.No
publicat abans.Es dirigeixen. 3.Saludem un
absent enviant-li records. Sis romans que han
begut. 4. Descartaràs, exclouràs. 5. Infusió.
Molt poc freqüents. Cinquanta. 6. Als contes,
es menja els nins petits. Au. 7. Altres
cinquanta. Dit del sistema òptic de distància
focal infinita. Cinquanta més. 8. La meitat de
l'allioli. Barcelona. Inculte. 9. Funcionari al
cap davant d'una província o d'una
circumscripció territorial anàloga. 10. Aquella
cosa que té les qualitats del diamant.
Verticals: 1. Dona versada en micologia. 2.
Especialista en les tècniques del vi. Aflicció
per la mort d'una persona estimada (al revés).
3. Tengui por. Possar en camí ( al revés). 4.
Lligada, subjectada ( al revés). Pronom
personal. 5. Acabava, donava fi. Acció
humana. 6. Instrument musical de vent de
sonoritat molt aguda (al revés). Consonant
repetida. 7. És perillós fer-la en cotxe.
Traïdor. 8. Dos parells de romans. Odiada pels
francesos. Evitar. 9. Mamífer perissodàctil.
Tractament honorífic masculí. 10. Matafaluga.
Llit d'un riu.

l^es solucions als mots encreuats les trobareu
a la pàgina :tf.

Localitzau el nom de 10 instruments
musicals de corda. Amb les lletres que
sobrin llegireu un pensament de Joan Fuster
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Eliminats els 10 in struments de percussió
es llegeix: " Cal molta força de voluntat per
a no esdevenir assasí" ( Joan Fuster)
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UNAXERRADETA... (continuació)

molt bona, tant a nivell d'Ajuntament com
d'empresaris (constructors, ferrers,
fusters...); i amb el personal que treballa o
ha treballat aquí no tene cap queixa, al
contrari.

-Podríem f er una mica d'història, des del
Í7l9fms a la situació actual.

-No és fàcil resumir-ho. Fundat el 1719, el
primer fom es va situar al Temple, a un
solar que avui ocupen les vermelletes.
Després hi ha hagut diversos emplaçaments:
al Pont d'Inca, a Son Ametller, i després a
Santa Catalina. Quan érem a santa Catalina
fou quan mori don Gabriel Gordiola, l'any
1911, que havia intentat evolucionar des del
vidre purament artesà cap a un tipus més
industrialitzat. El fet de la seva mort i
l'esclat de la primera guerra motivaren una
crisi que va fer que la fàbrica de Santa
Catalina, "Sa Cristalera", passas a mans dels
germans Llofriu. Els dos fills de Gabriel
Gordiola, Bernat i Gabriel, conservaven la
tenda del carrer Victòria, a Ciutat, però no
es conformaren i crearen, al costat de "Sa
Cristalera", una nova societat vidriera, "La
Moderna", en la qual continuaren la
tradició artesana de Gordiola, incorporant la
fabricació de vidres industrials. El resorgir
amb força va ser amb motiu de l'Exposició
Universal de Barcelona, l'any 1929. El meu
oncle Bernat va muntar un fom al Poble
Espanyol de Barcelona i allà va "ressuscitar"
les primitives concepcions vidrieres dels
seus avantpassats, i amb èxit. Pràcticament
al mateix temps, el seu germà Gabriel
muntà un fom a Palma, a Sa Portella, que va
funcionar a ple rendiment durant quaranta
anys, és a dir, fins que venguérem a Algaida
l'any 1969.

-La nissaga, o més ben dit, el nom de
Gordiola desapareix en la seva persona.
Supòs que li sap greu.

-Sí, és una llàstima, però són coses de la
vida. Els dos Gordiola, els meus oncles, no
tengueren descendència (un d'ells va quedar

fadrí), i es perd el llinatge. En part aquest ha
estat un dels motius de formar una societat
amb el nom de Vidrieries Gordiola, ja que
així queda perpetuat al nom.

-Podríem parlar una mica del Museu del
Vidre.

-En Gabriel Gordiola, el pare del meu avi,
ja va començar a guardar peces interessants,
a principis del segle XIX, i el meu avi va
seguir col·leccionant vidres artístics. Les
peces es conservaven a la família, com una
col·lecció particular. La idea del Museu va
ser meva, era una espècie de curolla que me
rondava pel cap feia temps. L'inauguràrem
l'any 1977, però ja abans, en els meus
viatges, havia anat arreplegant peces
interessants de per tot el món.

-Tene entès que va obrir una factoria a
l'Irà.

-Quan se celebrava el 2500 aniversari de
l'Imperi Persa, un dels decoradors de
Persèpolis va venir per Mallorca (crec que
decorava un dels palaus dels March) i va
venir per aquí per fer uns determinats tipus
de lampares, cristalleria, copes, etc. i les se'n
va endur a l'Irà. Agradaren molt, i va sorgir
la idea de renovar la tradició del vidre en
aquell país, i ens "liàrem" a participar en
l'aventura. Jo anava amb molta freqüència a
Venècia, i com que allà hi havia molts de
vidriers (dels d'aquí, que eren pocs, ningú hi
volia anar) en vaig agafar deu o dotze, de
Murano, i els vaig dur a Teherà, on
muntàrem una fàbrica de vidres artístics.
Durant uns anys hi vaig haver d'anar bastant,
i la cosa anava bé, fins que arribà en
Jomeini i els fonamentalistes, i haguérem de
partir...

-Es parla molí del desviament de la
carretera de Manacor, o més ben dit, de
l'autovia del Llevant, que llevaria molt de
trànsit a l'actual de Palma-Manacor. El
preocupa?

-En part sí, que preocupa, sobretot quan
veus el que ha passat amb l'antiga carretera
d'Inca. Ara bé, jo veig molt possible que els
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autocars facin un camí per cada ruta, ja que,
pels clients mateixos, seria més atractiu. Per
altra part, crec que Gordiola és prou conegut
perquè la gent interessada vengui
directament; de fet, actualment són molts
els cotxes particulars, o de lloguer, que
vénen pel seu compte. Però vaja, tots els que
estam a la carretera (i ara pens en els
restaurants d'Algaida, que me n'han parlat
moltes vegades) hi pensam sovint.

-Sabem que és un gran viatger, queda,
encara, qualque racó del món que no
conegui?

-Sí, encara en queden un grapat. El fet és
que n'hem repetit molts, sobretot quan ens
ha interessat pel vidre. L'any passat teníem
intenció d'anar a la Patagònia, que és un Hoc
que me fa il·lusió conèixer, però quan ho
hem programat sempre hi ha hagut qualque
problema.

-Anècdotes, n'hi deu haver per fer-ne un
llibre.

-Quan un viatja, sempre hi ha anècdotes;
unes vegades fan riure, i altres t'assusten una
mica. La més "sonada", i que me va
assustar, va ser a un viatge a Turquia, tot
sol; me trobava a Istanbul, al Sheraton, i allà
vaig topar amb dos homes que parlaven
castellà, i, el que passa, anàrem junts una
estona, i a la Torre Gaiata un fotògraf ens va
retratar, gairebé sense que ens en donéssim
compte. L'endemà jo vaig partir cap a Kabul
i allà, al moll del riu, em ficaren dins un
cotxe i correguérem un grapat que
kilometres, jo amb els ulls tapats; em
ficaren dins un contenidor metàl·lic, sense
cap explicació. Quan me tragueren, me
mostraren la foto amb els dos del dia
anterior, que, segons sembla, eren de la
CIA, i els kurds els encalçaven. Un dels
segrestadors parlava una mica de francès, i
ens entenguérem més o manco. Dos dies
després me tornaren a tapar els ulls i
m'amollaren a un descampat, però fins que
me vaig trobar defora, tot sol, no les tenia
gens segures. Quan vaig tornar a l'hotel, el
conserge, que no m'havia vist durant dues o

E:pr:rrter norno uf GoróiOlz ene'a.'.O ¡71S/Le, Slfi Ouda, Cfr piarte ci:C¿:ar

tres nits, me va fer l'ullet i me digué una
cosa com "Vaya juerga, de tres noches..." Es
veu que feia cara de no haver dormit massa.
Ara ho recordes com una anècdota, però
vaig passar mals moments...

Quan acabam aquestes "xerradetes"
moltes vegades hem dit que "podríem
seguir parlant..." i si qualque vegada
qualcú ha pensat que és un tòpic, avui
podem afirmar que no ho és: podriem
seguir hores i hores. Però potser el
Director d'ES SAIG trobarà que ens hem
allargat un poc massa.

JOAN MULET
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UNA XERRADETA AMB.• •
DANIEL ALDEGUER GORDIOLA

Don Daniel no necessita gaires
presentacions. És una figura coneguda
arreu del món, i els algaidins, malgrat no
ho sigui de naixement, el consideram com
un dels nostres, ja que fa quasi trenta anys
que el veim passar pels nostres carrers o
per Sa Plaça per fer diverses feines, a
l'Ajuntament, als bancs, a Correus a
recollir la correspondència, al fuster, al
ferrer, al mestre d'obres... Ell és Doctor en
Dret, però crec que no ha exercit mai,
perquè des d'un principi es va dedicar en
cos i ànima a la seva gran afíció: el vidre.
De més jove va participar en diverses
excavacions arqueològiques a Mallorca i
a llocs més llunyans, com és el Pròxim
Orient. No sabem si aquestes expedicions
hi han influït, però Don Daniel és un gran
amant dels viatges: podríem dir que ha
recorregut tot el món. A més d'un home
culte i un poc aventurer, és un gran
conversador, un no es cansa mai de parlar
amb ell, dels temes més diversos i variats.
Avui centrarem el tema en la fàbrica de
vidres artístics Gordiola, que ha duit el
nom d'Algaida per tot el món.

-Com va ser això de venir de Palma a
Algaida?

-Va ésser l'any 1969: dia 24 de març, dia
de Sant Gabriel Arcàngel, patró dels
vidriers, posàrem la primera pedra de
l'actual edifici d'Algaida, coincidint, a més,
amb els 250 anys de vida dels vidres
Gordiola, creats el 1719. Estàvem a Sa
Portella des del 1929, però es feia necessari
un canvi per diversos motius: els veïnats
protestaven pels fums, que eren molests,
però això es podria haver solucionat amb
uns filtres; el problema fou la construcció

del Parc de la Mar, que ens deixà tancats per
la part de la carretera, que era on aparcaven
els autocars, pocs, que en aquells moments
ens visitaven. Era un moment en què el
turisme entrava amb força, i no podíem
quedar-ne defora.

-Satisfets, d'haver triat Algaida?
-Sí, francament, sí. Com he dit, el canvi

era necessari i la carretera de Manacor, amb
l'excursió de "perles i coves", per
entendre'ns, feia que la majoria de turistes
passassin per aquí davant. Estudiàrem altres
possibilitats, però podem dir que estam
satisfets de l'elecció. Devers els anys
cinquanta, per aconseguir una lampara de
Gordiola la gent havia de fer coa;
actualment hem de viure, sobretot, dels
turistes, encara que seguim fent encàrrecs
importants, com poden ser lampares,
cristalleries... Pel que fa al poble d'Algaida,
he de dir que la meva relació amb la gent
del poble, durant tots aquests anys, ha estat
( Segueix a les pàgines anteriors)




