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EDITORIAL

SET-CENTS CINQUANTA ANYS

Dia 14 d'abril de 1248 el Papa Innocenci IV publicava a Lió (França) la seva Bui.la "Cum a nobis
petitur". Ho feia a petició del bisbe de Mallorca Ramon de Torrella, que li demanava que ratificas la
decisió del seu antecessor Gregori IX segons la qual el bisbat de Mallorca amb totes les seves parròquies
estaven directament sota el patrocini i la protecció del Papa.

La importància d'aquesta Bul.la radica en el fet que enumera totes les parròquies que aleshores hi havia
a Mallorca amb el nom del corresponent titular: eren quatre a Ciutat i trenta-una a la part forana. Entre
aquestes hi havia Sant Pere de Castellitx. De fet, la Bul.la ens confirma l'existència de la parròquia de
Castellitx, de la qual ja en teníem constància per altres documents.

Ara bé, qualcú dirà: si a la part forana hi havia trenta-una parròquies, quina rellevància té que Castellitx
fos una d'elles? Pensem que aquestes parròquies estaven representades per unes petites esglésies que es
construïren a correcuita immediatament després de la Conquesta, amb pocs medis i per a una població
molt reduïda; més endavant, quan la població va créixer i les condicions econòmiques milloraren, gairebé
totes aquestes esglésies primitives foren enderrocades i substituïdes per altres temples més grans, els que
actualment hi ha a la majoria de pobles de Mallorca. Molt poques d'aquestes esglesietes se salvaren: Sant
Pere d'Escorça, Sant Miquel de Campanet i Castellitx són de fet els únics exemples conservats.

En el cas de Castellitx, el fet que el poble es formas en un altre lloc, Algaida, va fer innecessària la seva
substitució per una església més gran (que lògicament es construí a Algaida) i es va salvar amb molt
poques modificacions, sempre conservant la seva estructura primitiva.

En aquest sentit, Castellitx és una joia arquitectònica; representa un dels pocs exemplars d'aquest gòtic
primerenc que s'introduí a Mallorca amb la Conquesta Catalana. Era un estil molt senzill, sobri, d'acord
amb l'esperit de pobresa dels cistercencs que el crearen i que pot arribar a traduir-se en petites obres d'art,
com passa a Castellitx amb el portal d'entrada, d'una harmonia i un equilibri notables dins la seva
austeritat.

1 ens hem de congratular perquè el futur de Castellitx sembla assegurat: les obres de conservació que
s'hi han fet i s'hi faran i la restauració del retaule així ho demostren. I ens hem de felicitar per la
conservació i millora d'aquesta importantíssima manifestació del nostre patrimoni.

La Nostra Portada: Potser a primera vista aquesta fotografia resulti bastant enigmàtica. Es tracta de
l'empedrat de la clastra d'Albenya. Precisament en aquest número dedicam la Xerradeta amb... al seu
estadant Bernat Blanc
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CALAIX DE SASTRE
EPOCA D'EXAMENS

A un conte de Gianni Rodari (Anem a
inventar números, un dels seus cèlebres Contes
per telèfon), hi podeu trobar aquesta perla:

«—Quant pesa una llàgrima?
—Depèn: la llàgrima d'un nen consentit pesa

menys que el vent, la d'un nen que passa fam
pesa més que tota la terra.»

Quant pesa un insult? Depèn: del suposat
insult i de la persona que ens pretén insultar,
entre altres coses, és clar. Darrerament, amb
una facilitat que no em sorprèn, les persones
que practicam a Mallorca la nostra condició de
catalanoparlants en tota circumstància i
condició, som catalogats d'intolerants. No crec
que calguin exemples, basta llegir les cartes al
director que publiquen els diaris de Ciutat.
¿Intolerants per no mudar de llengua quan el
nostre interlocutor s'expressa en castellà?
Parlem-ne.

Ens acusen d'exercir la intolerància, però
nosaltres —no en mancaria d'altra!— rebutjam
tal acusació. Ja que sembla que uns i altres no
ens posam d'acord sobre l'ús correcte d'una
paraula, bo serà fer ús del diccionari, que ha
estat inventat precisament per això: per fixar el
significat dels termes amb una precisió de
rellotger.

El meu exemplar del Diccionari de la
Llengua Catalana de l'Institut d'Estudis
Catalans, edició de 1995, conté aquestes
definicions: «Tolerància: Acció de tolerar;
disposició a admetre en els altres una manera
de pensar, d'obrar, d'ésser, diferent de la
nostra». «Intolerància: Manca de tolerància» .

Molt bé. Ja tenim la norma de referència; ja
sabem quan una persona pot ésser qualificada
amb propietat, amb causa justificada,
d'intolerant: quan no sembla disposada a
admetre que els altres pensin o actuïn d'una
manera diferent de la seva.

Si heu tengut paciència d'aguantar-me fins
aquí, sofrits lectors, convindreu amb mi que allò
que tractam d'establir és el nostre nivell de
tolerància lingüística. No parlam de tolerància

religiosa, ni futbolística, ni de tolerància
circulatòria, ni cinematogràfica...No hi ha dubte
que el respecte que manifestam cap a les idees
que els altres tenen de Déu, del Barça, del
trànsit i del "Titànic", tendría dificultats per
superar l'examen amb bona nota. Però no
tractam aquests temes. Ara volem parlar de
llengua; millor dit, del nostre grau de tolerància
davant la discrepància lingüística.

Facem doncs un exercici públic
d'autoavaluació. ¿Els catalanoparlants que no
canviam de llengua, estam disposats a admetre
que els altres actuïn d'una manera diferent a la
nostra en el tema lingüístic? Dit d'una altra
forma, ¿estam disposats a admetre que els altres
parlin en castellà si els ve de gust? (I, per cert,
els ve de gust moltes vegades). Crec que la
resposta és òbvia: duim tants i tants d'anys
admetent-ho que ja hi hem posat call. Quan algú
se'ns dirigeix en castellà, nosaltres, amb tota la
naturalitat i tot el respecte del món, nosaltres,
sense insults ni posar cara de tenir mal de
queixal, nosaltres, li responem en català, i
aquest exemple de comunicació interlingüística
català - castellà continua fins que tenim coses a
dir-nos. (O fins que l'altre se'n va tot emprenyat
dient que som uns mal educats.)

Sincerament, crec que la nostra suposada
intolerància no passa del nivell teòric, perquè
ens agradaria que la situació fos tota una altra
de ben diferent. Però en la pràctica obtenim
unes esponeroses carabasses. ¿Quantes vegades
hem insultat el nostre interlocutor perquè ens
parla en castellà? ¿Quantes vegades li hem dit
que ens parlas en "cristià" perquè som a
Mallorca? ¿Quantes vegades li hem dit mal
educat per la seva tossuderia a no canviar de
llengua quan parla amb nosaltres? ¿Quantes
vegades li hem dit que, si no ens parla en
mallorquí, no l'entenem? (I l'entenem, vaja si
l'entenem). ...

Podem estar ben orgullosos de suspendre
aquest examen. I de les notes dels altres, millor
no parlar-ne.

En Calaix i Desastre
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M'HAN DIT QUE DIUEN
El tema central o més comentat d'aquest passat mes de març ha estat la visita que va fer el President de

la nostra Comunitat Autònoma al poble d'Algaida. Molts l'han vista com una visita préélectoral,
descaradament cercant vots. Però hem sentit més d'un parell de comentaris que la comparaven, la visita, a
la pel·lícula dels anys cinquanta "Bienvenido Mr. Marshall". Es va entrevistar i va parlar amb tot el poble,
i a tothom els feia més o manco les mateixes preguntes: "Què vos fa falta? Què necessitau" Què voleu?" 1
a tot, més o manco, responia que sí, que prenia nota i... Així ens ho han explicat, i així vos ho contam. Ara
la pregunta és si d'aquí a un parell de mesos veurem els resultats, positius naturalment, de la visita. Crec
recordar que a la pel·lícula que hem citat abans els americans passen pel poble sense aturar-se...

Ens han dit que durant aquesta visita fins i tot hi hagué una manifestació reclamant els "famós" pavelló
cobert. Segons ens digueren, un grupet de nines, jovenetes, amb una pancarta, pegaren quatre crits
demanant la construcció del pavelló cobert, i això ha donat lloc a diversos comentaris: que si manipulació
d'al.lots i joves, que si poca gent perquè fengués força, que hi havien d'anar les jugadores de volei, etc.
Potser la gent no ha entès que aquestes nines demanaven el pavelló per elles disfruíar-lo d'aquí deu o dotze
anys, quan elles estaran en edat de jugar-hi...

Una cosa que sembla preocupar molt el nostre honorable President, i ara ja acabam amb la visita, és el Pla
Mirall. Ens han dit que es va fixar que a la "marquesina" de l'autocar de línia no hi havia posat el "lletrero"
del Pla Mirall. Però resulta que no és l'únic que es preocupa per aquest Pla, hi ha molts d'algaidins que es
demanen si tot el que es fa subvencionat per aquest Pla serveix positivament al poble. A una vetlada que en
parlaven, l'únic caire positiu que hi veien era l'alineació del carrer de Palma; tota la resta, poca cosa: Plaça
ja en teníem una, i després de gastar-hi una trentena de milions n'hi ha que enyoren la vella. La "marquesina"
ja està bé, però... Ara ens han dit que fan un passeig devers la Tanqueta Vella, o sigui, que haurem d'anar
a passejar per allà, a veure passar els cotxes de la carretera de Manacor. I hem sentit que volen "arreglar"
el carrer del Rei: eixamplaran les aceres i estrenyeran el pas dels cotxes evitant així els aparcaments. Com
hem dit abans, algú ens hauria d'explicar els caires positius que aquestes actuacions tenen pel
desenvolupament del poble.

Feia temps que no parlàvem de circulació, i ara tampoc no ho farem, encara que els comentaris que se
senten pel poble són cada dia més negatius. Però l'altre dia en sentírem un par e II que comentaven el merder
que hi ha pels voltants de l'església i el que ens va xocar va ser que tots dos "resaven" perquè no
"ordenassin" aquella zona, no fos cosa que empitjoràs. I és que ningú entén, entre altres coses, que es
mantengui la doble circulació del carrer de l'Església.

La veritat és que enguany sentim parlar poc del futbol de Regional: es parla més dels equips més joves que
de "l'important", que en teoria és el dels grans. Semblava que hi hauria problemes per mantenir la categoria,
tal com havia partit la lliga; però darrerament s'ha deixondit i es manté en una posició relativament còmoda,
tranquil·la. Però, ens han dit, el públic no respon gens ni mica; hi ha diumenges que no hi va casi ningú. Uns
donen la culpa a que el Mallorca juga a Primera i la gent es decanta cap al futbol de categoria superior;
altres, la majoria, culpen els partits televisats que hi ha cada diumenge (o cada dia); i altres diuen que no
coneixen els jugadors del nostre equip, que hi ha pocs algaidins. El fet és que el futbol necessita el
recolzament d'un públic que animi els jugadors i els directius a seguir endavant; i, a més a més, necessita
el suport econòmic, tant de les quotes de socis com de les taquilles.

El mes passat parlàvem de la loteria de Nadal, i de les paperetes del futbol, i qualcú ens ha fet arribar que
s'han cobrat més paperetes de les que dèiem: ara sembla queja han caducat i les xifres ja seran definitives.
Podem estar mal informats, però hem sentit que al final s'han pagat/cobrat uns dos milions de pessetes. La
lectura que se'n fa és molt diferent, segons si la fa un dels directius o un posseïdor de paperetes. Per uns
el poble no havia de cobrar cap papereta, per salvar una equivocació. Pels altres, el poble ha donat una
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mostra de solidaritat i de comprensió per l'error comès, deixant de cobrar més de la meitat dels premis. Ja
diuen que no és el mateix comprar que vendre: el preu és totalment diferent.

Els comentaris que sentim del campeonat de truc són bastants, i no és estrany perquè són molts els
participants. Hi ha de tot: gent que s'ho pren molt seriosament i si no guanyen s'enfaden, i altres que van a
passar una estona agradable, surti com surti. En general els participants fan bona carajá que de cada vegada
són més els que abans de jugar han sopat bé, i panxa plena i dos tassons de vi... el joc és més alegre. Això
sí, en una cosa coincideixen els participants: l'organització és gairebé perfecta; de cada any s'han anat
retocant i evitant els probloemes... N'Esteve ha sabut cercar un bon equip per organitzar aquest campeonat.

Un que l'altre dia va passar pel camí que du a Castell itx ens ha fet arribar que convendría dir qualque
cosa sobre lo malament que està, ple de clots i bonys; no sigui cosa, ens va dir, que no se n'hagin donat
compte i el dilluns de Pasco hi enviïn els caminers a tapar-los. De totes maneres, hem de dir que cosa han
d'haver vist perquè per anar al cémenter i, devers Sa Xigala, n'hi ha un grapat de clots ben vistables.

I acabam recordant l'èxit que en Biel Majoral i el seu grup de músics aconseguiren al Principal en la
presentació del seu disc a Ciutat. Un Principal ple a vessar que va vibrar amb els romanços, tonades i
cançons d'en Biel. Els diaris de Palma li dedicaren planes senceres, totes elles elogioses; si d'una cosa es
queixaven és de l'excepcionalitat amb què es deixa escoltar. Felicitam el grup pel seu èxit i convidam el
nostres lectors a l'audició del disc; ja ho férem quan va sortir a la venda, però repetim la nostra recomanació.

UN SORD

FOTO ANTIGA

Foto de l'any 56 feta a Sa Calobra després de l'excursió al Torrent de Pareis. Agenollats (d'esquerra a dreta):
Rafel Quitxero, Miquel Fosca, Llorenç Quitxero, Miquel Xiquel, Joan Monet. 2a fila: (?), (?), Joan Rata, Joan
Ramona, Gori de Pina, Un altre pinero, Toni Vistós, Sebastià Mevi, (?), Joan Goma, Miquel Matxo, Sebastià
Ferrer de Pina, Pep Mas. 3a fila: Entre d'altres, Nofre Meví, Miquel Palomina, Toni des Forn (+), Andreu
Trinxet, Llorenç de Punxuat, Jordi Salem, Toni Quitxero (+), Miquel Trinxet, Biel Palomina (+), Miquel
Sopes, Rafel des Forn, Damià des Tancat. (Foto cedida per Damià des Tancat).
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® 1'AJUNTAMENT
informainformació

municipal AJUNTAMENT
o1 ALO AI DA

RENÚNCIA DEL REGIDOR SR. FRANCESC
ANTICH I OLIVER I DEL CANDITA! SR.
ANTONI MULET I GARAU

A la Sessió Extraordinària celebrada per
l'Ajuntament Plenari el passat 11 de març, el Sr.
Francesc Antich i Oliver va renunciar, per
motius personals, com a regidor de l'Ajuntament
d'Algaida i el Sr. Antoni Mulet i Garau com a
candita! a ocupar la vacant. D'aquesta manera el
grup Socialista queda amb cinc regidors fins que
la Sra. Miquela Danti Sansó sigui proclamada
nova regidora de l'Ajuntament d'Algaida.

APROVACIÓ INICIAL ORDENANÇA MU-
NICIPAL DE PUBLICITAT DINÀMICA

A la mateixa Sessió, l'Ajuntament Plenari va
aprovar inicialment, per unanimitat, l'Ordenança
Municipal de Publicitat Dinàmica. L'aprovació
d'aquesta ordenança és a conseqüència de la
problemàtica que provoca la distribució a
domicili de la propaganda, sobretot de les grans
superfícies comercials, i que deixen els carrers
plens de papers. Una vegada publicada al B.O.C-
.A.I.B., l'Ajuntament es dirigirà a les empreses
de publicitat perquè adaptin els seus reveis a
l'ordenança aprovada.

CONCURS PER A L'ADQUISICIÓ D'UN
VEHICLE PER A LA BRIGADA D'OBRES

El Ple de l'Ajuntament va aprovar per unanimitat
el plec de condicions que regularà l'adquisició
d'un vehicle, tipus camioneta, per la brigada
municipal de manteniment. El cost del vehicle és

de 2.900.000 PTA del qual el Consell Insular de
Mallorca finança 1.885.000 PTA i l'Ajuntament
I.OI5.000 PTA.

OBRES VESTIDORS VELLS DEL CAMP DE
FUTBOL

L'Ajuntament Plenari va aprovar per unanimitat
el projectes de millora i canvi de la teulada dels
vestidors vells del camp de futbol. El cost del
projecte és d'1.163.514 PTA, el cost del qual
l'assumirà completament l'Ajuntament. Les
obres les realitzarà la brigada municipal.

TAXES I RECOLLIDA DE FEMS

La Mancomunitat del Pla de Mallorca va
aprovar, a la Sessió Plenària celebrada el passat
12 de març, la revisió de les taxes per a la
recollida de fems dels següents negocis: tallers
mecànics, fusters, ferreries, perruqueries i
despatxos que, a partir de l'any vinent pagaran
les mateixes quotes que les vivendes particulars.
Les taxes dels restaurants també s'han modificat
i s'ha incrementarà els preus segons els metres
quadrats que tengui de superfície. Per a més
informació consultau, o bé a les oficines
municipals o bé a les oficines de la
Mancomunitat del Pla. Tel. 971.830441.

REVISIÓ DEL
D'IDENTITAT

DOCUMENT NACIONAL

El proper mes de juny caduquen una part
important dels D.N.I, dels habitants d'Algaida,
els que s'expediren a Algaida ara fa deu anys.

tt
informació
municipal
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L'Ajuntament d'Algaida fa les gestions perquè,
dins els terminis prevists, un equip de la Policia
es desplaci a Algaida i evitar les molèsties
d'haver d'anar a Palma.

750 ANIVERSARI DE LA BUL.LA
D'INNOCENCI IV

Coincidint amb la festa de la Pau, el proper 14
d'abril, es commemoren els 750 anys de la
publicació per part del Papa Innocenci IV de la
Bul.la on s'anumeraven les primeres esglésies
que es construïren a Mallorca després de la con-
questa del rei En Jaume i entre les quals hi
figurava Castellitx. L'Ajuntament d'Algaida
juntament amb la Parròquia estan organitzant
una sèrie d'actes per celebrar aquesta efemèride.
De tots aquest actes us n'informarem
puntualment.

Tal com ja us vàrem anunciar, el Consell Insular
de Mallorca, ha realitzat una sèrie de reformes a
totes les esglésies incloses dins la Bul.la. A
Castellitx, s'han fet treballs de consolidació del
portal de l'església ja que, com sabeu, patia el
mal de la pedra anomalia que consisteix en què
les particules d'arena que formen el mares
perden la seva cohesió i es desfà.

X X X I I I C I N T U R Ó C I C L I S T A
INTERNACIONAL A MALLORCA

Diumenge dia 26 d'abril acabarà a Algaida el
33è Cinturó Ciclista Internacional de Mallorca.
La darrera etapa serà un recorregut pel nostre
municipi i els seus voltants. L'Ajuntament com
a patrocinador vol agrair la col·laboració de totes
les cases comercials d'Algaida.

L'organització de la prova ciclista publicarà fulls
informatius on tendreu tota la informació de la
cursa i dels actes organitzats amb motiu de
l'arribada a Algaida del Cinturó.

RECEPCIÓ A L'EQUIP FEMENÍ JUVENIL
DEL CLUB VOLEIBOL ALGAIDA
El passat 14 de març, al casal Pere Capellà,

l'Ajuntament va oferir una recepció a l'equip
juvenil femení de voleibol proclamat recenment
Campió de Balears de la seva categoria.

El Sr. Batle va rebre les jugadores, entrenadors
i pares i els va felicitar lliurant-los una placa per
aquest títol aconseguit. A més es va
comprometre a seguir lluitant davant les
administracions respectives per aconseguir la
construcció del pabelló.

VISITA OFICIAL DEL PRESIDENT DE LA
COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES
BALEARS

Dijous dia 19 de març, el President de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, Molt
Honorable Sr. Jaume Matas i Palou, va visitar el
nostre municipi. Fou rebut a la Casa de la Vila
pel Sr. Batle i pel Consistori.

tt informació
municipal
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Dins un ambient molt cordial, el Sr. Bâtie va
plantejar al Sr. President els problemes més
importants que té el municipi i són competència
del Govern Balear:

a) Solucionar la problemàtica de la carretera de
Llucmajor al seu pas pel nucli urbà d'Algaida i
la construcció urgent de la rotonda a la carretera
de Manacor per facilitar la sortida de vehicles
pel carrer Tanqueta.

b) Revisar el conveni amb la Conselleria de
Sanitat i el projecte redactat per a la reforma de
la unitat sanitària local. Aquest projecte que ha
de finançar el Govern Balear, ja que les
competències són seves, va quedar aturat per
falta de consens entre els diferents grups que
integren l'Ajuntament. L'Ajuntament ha
d'avançar la partida econòmica, 12.000.000
PTA, i el Govern en un termini de deu anys
tornarà a l'Ajuntament aquesta despesa.

c) Es va plantejar al Sr. President el tema de la
construcció del pabelló cobert a ses Escoles i si

amb el traspàs de competències d'Educació al
Govern Balear, també hi anaven incloses les
partides destinades a la construcció del
pabellons. El Sr. President va explicar que la
construcció del pabelló de ses Escoles és
competència del Consell Superior d'Esports, tal
com es va signar en el seu moment i tal com ha
repetit infinitat de vegades aquest Ajuntament,
i serà aquest organisme el que decidirà quan
comencen les obres del pabelló d'Algaida, si bé
va recordar que aquest any han començat les
obres del pabelló de Pollença, que també és
competència del Consell Superior d'Esports.

El Sr. President es va comprometre a estudiar els
temes abans exposats.

Durant la visita a ses Escoles, on era present el
Conseller d'Educació, Cultura i Esports, el Sr.
Batle va demanar que la conselleria fes
inversions per millorar les instal·lacions
elèctriques del centre i dotar-lo d'aules
específiques (música, laboratoris) per poder
aplicar la reforma educaitiva, LOGSE. També es
va sol·licitar la visita de tècnics de la Direcció

«informació
municipal
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General d'Educació per explicar als pares la
problemàtica sobre el desplaçaments dels al·lots
del primer cicle d'educació secundària a l'Institut
de Llucmajor.

La resta del dia, el Consistori va acompanyar al
Sr. President a la visita que va realizar al nuclis
de Pina i Randa, així com a tots els centres
religiosos i a tots els comerços i negocis del
municipi.

FLASH-BACK CICLE DE CINEMA

El proper dijous dia 2 d'abril finalitzarà el cicle
de cinema Flash-Back, Vetlades de Cinema a
Algaida amb la projecció de La Diligència
(Stagecoach, 1939) del director John Ford. El
cicle, iniciat el passat 12 de febrer, s'ha
perllongat al llarg de 8 dijous. La tria dels films
ha seguit els objectius prioriraris de la
programació cinematogràfica de l'Obra Social i
Cultural de "Sa Nostra", organitzadora i
patrocinadora del cicle, que són: la divulgació i
l'estudi del cinema amb vuit pel·lícules, totes
elles significatives dins l'evolució del llenguatge
cinematogràfic i que, per un aspecte o l'altre,
han representat un pas remarcable en l'àmplia
història fílmica.

La cloenda d'aquest cicle amb la projecció de La
Diligència tendra lloc dijous dia 2 d'abril, a les
22'00 hores, a l'Auditori del Casal Pere Capellà
d'Algaida.

FESTA DE LA PAU DEL CASTELLITX.
AVANÇ DEL PROGRAMA

9'00 hores: Amollada de coets i repicada de cam-
panes anunciant el començament de la festa.
9'30 hores: Concentració de Carrosses a sa Plaça
d'Algaida. Els Jurats del Concurs de Carrosses,
formats per representants de les entitats del
Municipi, valoraran el treball del carrossers.
10'30 hores: Partida, a peu, cap a la Pau de
Castellitx.
11'30 hores: Missa a l'església de la Pau.

12'35 hores: Lliurament dels premis del Certamen
Literari de Castellitx 1998: XXII Certamen de Poe-
sia i Narració Curta, XX Concurs de Poesia Popular
(glosât) i III Premi d'Investigació Castellitx.

Presentació del número cinc de la Plagúela d'Histò-
ria i Cultura, editada per l'Ajuntament d'Algaida,
titulada El Rector de Castellitx, rondalla de 'n Jordi
des Reco.

13'00 hores: Vi per a tothom.
14'00 hores: Festa damunt s'Era. Els quintos del 78
ens conviden a participar a la festa. Hi haurà premis
i regals per a tots els participants. Actuació del grup
"Revellers d'Inca". Per acabar la festa, lliurament
dels premis que atorga l'Ajuntament d'Algaida als
participants del Concurs de Carrosses.

Per tal d'evitar congestions de trànsit, pregam
que l'anada a la Pau es faci per la carretera de
Llucmajor i la tornada pel camí de Binicomprat.

Aquest és, només, un avanç del programa de la
festa. Fins a la seva redacció i publicació
definitiva por sofrir modificacions.

CONCURS DE CARROSSES

Com és habitual en aquestes dates, l'Ajuntament
d'Algaida convoca el Concurs de Carrosses
1998 segons les següents bases:

Continuant amb els criteris d 'incentivado de la
participació i la imaginació, l'Ajuntament
d'Algaida convoca el CONCURS DE CAR-
ROSSES de la Festa de la Pau de Castellitx que
tendra lloc el proper dimarts dia 14 d'abril de
1998.

Bases: Inscripció: Els participants es poden
inscriure a les Oficines Municipals de la Casa de
la Vila, al carrer del Rei, de dilluns a dissabte de
9'00al3'00hores.
A la inscripció s'ha de fer constar:
- Títol de la carrossa.
- Nom de la persona pesponsable.
- Número de telèfon de la persona responsable.

«
informació
municipal
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Jurat:
El Jurat estarà format per representants de les
Entitats socials, culturals i esportives del
Municipi d'Algaida.
Es valorarà l'originalitat del tema, els detalls i la
feina realitzada.
El Jurat podrà desqualificar les carrosses que,
segons el seu criteri, no tenguin un mínim de
qualitat.
La decissió del Jurat és inapel·lable i el fet de
participar en aquest concurs suposa l'acceptació
totatl de les bases que el regeixen.
Premis:
Totes les carrosses, pel fet de participar, sempre
i quan no siguin desqualificades pel Jurat,
tendrán un premi en metàl·lic. Així mateix
s'estableixent tres grans premis per les carrosses
que quedin en primer, segon i tercer lloc i dos
premis especials per la carrossa més original i
per la carrossa amb més detalls.
El lliurament dels premis tendra lloc al llarg de
la Festa damunt s'era.
La concentració de carrosses tendra lloc dimarts
dia 14 d'abril, a les 9'30 hores, a sa Plaça
d'Algaida.

CERTAMEN LITARARI DE CASTELLITX.

El passat divendres dia 20 de març va acabar el
termini de presentació d'obres per optar al
Certamen Literari de Castellitx 1998 que
convoca, enguany, el XXII Certamen de Poesia
i Narració Curta, el XX Concurs de Poesia
Popular (Glosât) i el III Premi d'Investigació.

A aquesta edició s'han presentat un total de 89
treballs, remesos de totes les terres de parla
catalana (Catalunya, Eivissa, Mallorca, Menorca
i València). A l'espera de la valoració que en
facin els senyors jurats, Llorenç Antich, Pere
Fullana, Gabriel Janer i Pere Mulet, hem d'apun-
tar que el fet de presentar-se prop de noranta
treballs a un premi literari i d'investigació pres-
suposa tot un èxit de convocatòria. Així, per
categories, s'han presentat 16 treballs en la
modalitat de glosât, 36 en la modalitat de poesia,

33 en la de narració curta i 4 al Premi
d'Investigació Castellitx.

El lliurament de les Roses d'Or de la Pau als
guardonats tendra lloc, com és habitual, durant
la Festa Literària que es farà després de la Missa
a l'església de Castellitx.

DIVENDRES ALGAIDINS

Com anunciàrem el passat mes des d'aquestes
pàgines, el cicle de conferències Divendres
Algaidins, Històries i Coses d'Algaida,
organitzat per l'Ajuntament d'Algaida amb la
col·laboració de Diari de Balears i Titoieta
Ràdio, s'ha ampliat per celebrar el 750
aniversari de la proclamació de la Bui.la Cum a
nobis petitur del Papa Innocenci IV on
s'anomenava, per primera vegada, l'església de
Castellitx.

Aquesta ampliació, a mode d'especial fi de festa
del cicle, s'inicià el passat divendres dia 27 d'a-
bril amb la conferència de Pere Mulet Cerdà que
ens deleita amb una interessant Aproximació a la
història de Castellitx. Pere Mulet, que repassà
ordenadament tota la història de l'església i de la
contrada, apuntà una sèrie de noves idees de
localització de l'antiga rectoria o alberg dels
capellans. Aquest especial sobre el 750
aniversari de la Bul.la d'Innocenci IV es
complementarà amb la conferència de José
Maria Pardo i del pare Gabriel Llompart sobre el
retaule de Castellitx, el pare Pere Llabrés
Martorell sobre la bul.la d'Innocenci IV i de
Gabriel Janer Manila sobre la seva visió de
Castellitx.

FESTA DEL LLIBRE
Dijous dia 23 d'abril es celebra la festivitat de
sant Jordi i es commemora la festa del llibre. La
Biblioteca Municipal d'Algaida, per celebrar
aquesta data, té en preparació tota una sèrie
d'activitats de les quals informarem
oportunament una vegada estiguin perfilades.

«
informació
municipal
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7VOTICIARI de l'OBRA CULTURAL d?,4LGAIDA

Moment de la presentació del llibre El vi a Mallorca, a càrrec de Francesc Grimait, el seu autor, i
d'Andreu Majoral. L'exposició fou molt pedagògica: teòrica i pràctica. I al final de l'acte, els assistents
—ompliren el nostre local— tenien més xerrera que els presentadors.

L'endemà, dia 22 de març, férem una excursió per Castellitx, Albenya, Sa Mata Escrita i Son Coll, on
els excursionistes foren retratats devora el talaiot.

ACTIVITATS DEL MES DTABRIL

Dia 19 d'abril
Excursió pels termes d'Algaida i de
Llucmajor: Punxuat - Son Mendívil -
Colònia de Son Mendívil

(Sortida en cotxes particulars
de Plaça a les 9.30 h)

Hi convidam especialment
els nostres amics pineros

Dia 26 d'abril
Visita cultural a Raixa (Bunyola), una de
les possessions més hermoses de Mallorca.

(Sortida en cotxes particulars
de Plaça a les 9.30 h)

Preu de la visita: 350pts
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Quatre mots sobre...
m ejReoLftCJó K ÏÏL&IÏÏDII

Que el transit es un deis temes que provoca més controvèrsies a Algaida, és cosa prou sabuda. Ara,
en un punt sí que hi ha coincidència quasi total: tenim un problema; voluminós, molt molest i, pel que
sembla, difícil de resoldre. Tenim un problema, i a més no ens posam d'acord sobre quina és la solució
més convenient per a tothom. Aquesta secció pretenia reflectir precisament aquest estat d'opinió. Allò
que no esperàvem els seus responsables és trobar-nos amb la por. Sí, hi ha persones a Algaida que
tenen por a manifestar lliurement les seves opinions. Hem hagut de reproduir una de les entrevistes de
manera que no es pogués identificar l'entrevistat. I una altra de les persones que volíem entrevistar s'hi
ha negat amb rotunditat al·legant unes raons que comprenem, però que voldríem que ja no existissin.
Sí, a Algaida tenim un problema —segurament passa a més bandes— i és que ens falta molta pràctica
de saber conviure amb discrepàncies, però amb tranquil·litat.

Pedrona Pizà "d'es Forn de Sa Creu"
«Si treuen la circulació per l'exterior del poble,
crec que els únics perjudicats serem els que
tenim negocis que donen als carrers que avui
són carretera: forns, restaurants, botigues, etc.
L'altre dia, quan el batle i el president Matas
ens varen visitar al forn, vaig estar a punt de
parlar-los-ne, però no ho vaig fer. Si finalment
fan la ronda de circumval·lació, molts podrem
tancar. No, no te'n riguis perquè vos pensau que
aquí només ve a comprar gent d'Algaida i anau
molt equivocats. Tenim molts de clients que són
gent de pas, ciutadans que volten per aquí per
anar cap a Llucmajor, Sa Ràpita, etc.
Per altra banda, hem de reconèixer que el
trànsit per dins el poble està fet un merder. La
reforma que feren l'altre any, en lloc de millorar
la circulació, crec que ha empijorat els punts
més conflictius. Deixaren Sa Plaça molt
malament i ara en patim les conseqüències.
L'altra proposta que diuen de desviar el trànsit
per Sa Farinera, no crec que sigui tampoc una
solució, perquè perjudicaria uns altres algaidins
que no han habitat mai a carretera».

Anònim
«La circulació dins Algaida està molt malament i s'hi hauria de trobar una solució urgent. La
reforma circulatòria que es va fer després de les obres de Sa Plaça, ha empitjorat el problema
perquè ha llevat espai de maniobra als vehicles i la circulació global es veu molt afectada.
Si volen desviar el trànsit per Toni Maura, no entenc per què hi han dui t la parada de l'autocar de
linea. A més, m'he fixat que quan l'autobús vé de per Metge Verger, aparca a l'esquerra i la gent
ha de pujar pel centre del carrer.
Seria ben convenient veure si es compleix el que deien els diaris l'altre dia: que el nostre batle
havia demanat ajuda al president Matas per fer la nova via de cintura. Jo crec que hauria de
passar ben lluny del casc urbà, pel camí de Ses Vinyes o pel camí de Muntanya. Basta veure
quants de pobles ja tenen solucionat aquest problema. »
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Maria Gelabert "de Can Pep de
S'Hort"
La reforma circulatòria que varen fer l'any
passât, no s'ha notât gens per Can Riu; ni
per a bé, ni per a mal. Aquí patim les
conseqüències de ser carretera. Jo no sé les
solucions més adequades de per on hauria de
passar la nova via de circumval·lació, però
és evident que és prioritària la seva
construcció. Basta veure que cada dia
empitjora el trànsit per dins el poble.
Aquesta nova via l'haurien de dur ben enfora
del casc urbà, perquè si passa per Toni
Maura i Metge Verger no solucionaríem res;
només traslladaríem el problema a uns altres
carrers. Basta veure quants pobles ja tenen
solucionat aquest problema. Començant per
Llucmajor, Campos, Sineu...
Des del meu punt de vista, no afectarà els
que tenen negocis dins el poble. Els que ara
vénen a comprar, seguiran venint maldament
hi hagi una via ràpida exterior. »

Glosa
Els caçadors

Me'n vaig anar a caçar,
vaig matar quatre annerots.
No sé si són molts ni pocs
perquè no els vaig comptar.

Empegueït vaig estar
de veure lo que em passava,
me'n vaig anar a una casa:
—Que els me voldríeu plomar?

Ja els tene tots arreglats,
ja els puc retirar
per quan els me voldré menjar.
Per cert, queja estan congelats!

Aquesta si que m'és bona,
jo mai m'ho haguera pensat,
per dir-vos sa veritat
vaig d'amagat a sa dona.

Estic pensant quina imatge
vos he d'arribar a contar,
més clar no puc conversar,
es moix no guarda es formatge!

Maria Amengual Merrls
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NOTICIARI
PLUVIOMETRE

Ja comencen a ser necessàries unes quantes
pluges importants perquè aviat farà dos
mesos que només hi ha hagut una ploguda no
gaire significativa. Va ploure a principis de
febrer però s'aturà i aquest mes de març es
varen recollir 10'6 litres en un dia. I això és
tot. Val a dir que quan escrivim aquestes
linees (dia 28) el mes encara no ha acabat

ACAMPALLENGUA 1998

Els propers dissabte 25 i diumenge 26 d'abril
es durà a terme el segon Acampai lengua
organitzat per Joves de Mallorca per la
LLengua. L'anterior fou un èxit i obligué una
massiva participació que sobretot mobilitzà
els joves. Si van fer tallers diversos, una
ballada popular, animació infantil, etc
Enguany l'A campal lengua es farà a Santa
Ponça, al tenne municipal de Calvià, i
constarà de nombrosos i variats tallers, un
concert de rock, una altra ballada popular, una
fira d'entitats,...
Està previst que hi hagi un servei d'autocars
gratuïts que facilitarà l'arribada al lloc de
l'acampada. Titoieta Ràdio coordinarà l'anada
i tornada en transport públic des d'Algaida.
Anima't a participar-hi. Apunta't al telèfon 971
66 50 47 demanant per Pere Salas.

AGRUPACIÓ FOTOGRÀFICA D'ALGAIDA

Projecció de diapositives.

Truk, el llac dels vaixells fantasmes (Illes Carolines,
Micronèssia).
Fotografies subaquàtiques de vaixells japonesos
enfonsats durant la Segona Guerra Mundial.
A càrrec de Roque Ventosinos, Jaume Capellà i Juan
Carlos Horrach.
Dijous dia 30 d'abril, a les 21'30 hores, a l'Auditori
del Casal Pere Capellà

EL "PRINCIPAL" D'EN BIEL MAJORAL

En Biel Majoral i el seu grup de músics al complet
ompliren el teatre Principal en la que podríem
considerar la prersentació del seu disc a Ciutat. Al
llarg de dues hores d'actuació que ens van passar
volant en Biel cantà totes les cançons compreses en
el compact i altres no incloses en aquesta gravació,
entre elles el cantat-recitat d'un fragment del
muntatge dedicat a Salvador Puig Antich.

Va ser una vetlada d'afirmació patriòtica seguida
amb entusiasme per un públic entregat i desitjós de
viure més sovint experiències com aquesta.

Per la nostra part reiteram la nostra felicitació i,
com ja férem en aquestes mateixes planes, el
comprometem a continuar en aquesta tasca ampliant
la seva discografia.

Solucions als mots encreuats
Horitzontals: 1. Nominatius. 2. Orador. Sia. 3. Batedora, b. 4. 1C. Memirpa. 5. Lias. Ardit. 6.
Ien. Até. Sé. 7. A. Eolits. R. 8. Rom. ICE. Mà. 9. Inic. Aruad. 10. Sacar. Pola.
Verticals: I. Nobiliaris. 2. Oracle. Ona. 3. Mat. Anemic. 4. lüems. O. Ca. 5. Node. Ali. R. 6.
Aromàtica. 7. T. Rireterp. 8. Isard. S. Uo. 9. Ui. Pis. Mal. 10. Sabaíerada.
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SABEU ES?
Aquest portal que comença a fer-se malbé

(ja li ha caigut la peça clau de la llinda), és en
realitat l'accés a una font del nostre terme
municipal. La font, segons el diccionari, «és
un raig d'aigua que brolla de la terra». Les
fonts poden ésser constants, les que ragen
sempre, o intermitents, quan només ragen a
temporades, que és el cas de la font
protagonista d'aquest mes. En realitat és de les
anomenades de degotis, perquè regalima dins
un safareig cobert que emmagatzema l'aigua i
n'evita l'evaporació.

A Ciutat diuen "font" al que en realitat és
una cisterna. Són així.

Nom de fonts: nom propi que
s'imposa a un infant en batejar-lo o
registrar-lo civilment. Padrí de
fonts: padrí de baptisme. Saber
cosa de bona font: saber-la per
conducte fidedigne. Beure a bones
fonts: estudiar a bons llibres o amb
bons mestres.

Llinatge: Font: existent a
Barcelona, Valls, Alcoi, Dénia,
Mallorca, etc. També hi ha la
varietat Fonts a Igualada, Avinyó,
Olesa de Montserrat...

Topònims: font d'Albenya, font
de Castelliti: d'en Barra d'Or \font
de Sa Mata Escrita. Són tres fonts
o qânats de procedència àrab que la
gent de l'Obra Cultural d'Algaida
visitaren fa molt poc.

Cançó:
Al·lota quan tu seràs
madona de Sa Fonteta,
si venc per una gerreta
d'aigo, ¿que no la'm darás?

Pista: Aquesta font està
localitzada a un lateral d'una vall
molt fèrtil del Quarter III. Afegirem

també que quan a Can Gallot no tenien
cisterna (d'això en deu fer pocs anys)
empraven l'aigua d'aquesta font.

Solució del mes passat: El cup que vos
mostràrem està situat vora el torrent de
Castellitx i formava part del molí fariner
d'aigua de la possessió de Castellitx d'en Barra
d'Or.

M. F.
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INDEPENDENTS - UNIÓ MALLORQUINA

VISITA DEL PRESIDENT DE LA C.A.I.B. SR. MATAS

El passat dia 19 de març va visitar Algaida el Molt Honorable Sr. Jaume Matas i Palou, President
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que fou rebut pel Balle Sr. Jaume Oliver i pel Consistori
d'Algaida.

Inicialment va tenir una reunió a l'Ajuntament on li varen ésser exposats els problemes més
importants del poble, així entre d'altres: Tràfic, Pavelló Cobert, Obres del Pla Mirall, Reforma de la Unitat
Sanitària, etc.

Posteriorment inicià, acompanyat de tots els regidors i el Batic, una visita als pobles d'Algaida,
Pina i Randa.

D'aquesta extensa visita, per la seva importància el nostro grup vol destacar els següents temes:

-Pavelló Cobert: Tant el Balle, com els regidors i després els representanls de les Entiláis
Esportives varen demanar la conslrucció d'un Pavelló Cobert, fenl referència al Conveni signal l'any
1.990 dins el Pla d'Extensió de l'Educació Física als Centres Docents, i una vegada transferides les
Competències d'Educació al Govern Balear La resposta del Sr. Matas fou la següent:

-/, 'any J. 992 El Consell Superior D'Esports i el Govern Balear es varen repartir la
construcció <Je Pavellons Coberts a les Illes, així: Pollensa, Alará, Sa Pobla i Algaida
els havia de construir el C.S.D.

-Per altra banda l'any 1.994, les competències d'esports varen ésser transferides als
( Consells Insulars, a partir d'aquesta data el Govern Ralear no té competències
d'esports.

I conseqüenlement: El Govern Malear, no té previst la construcció d'un pavelló cobert
a Algaida.

Una vegada més, es confirmen les noslres previsions. Cal recordar que el nostro grup va
presenlar una Moció sollicitant la creació d'una comissió per estudiar aquest tema i aquesta moció fou
rebutjada pels vots del PSOE i l'abslenció del P.P. i PSM

Nosaltres tornarem a presentar aquesta moció, ara més que mai, es necessari tornar a replaniejar
aquesta qüestió. Altres pobles ja ho han fet, com Alaró que ha renunciat al Pavelló del C.S.D. i l'ha
obtingut del Consell Insular de Mallorca.

Unitat Sanitària: L'Honorable Sr. Jaume Matas i el Conseller de Sanitat i Consum: Francesc
Fiol, conjuntament amb el Balle i Regidors, varen visitar al Centre Sanitari. Fou rebut pels Srs. Alexandre
Piza i Guillem Amengual, metges del Centre.

D'aquesta visita, cal destacar la negativa impressió que va produir, als visitants, l'estat de la
Unitat Sanitària, malgrat el Conveni signat amb la Conselleria per la seva reforma fa dos anys.

El President va instar el Balle a reunir-se amb el Conseller Sr. Fiol, a efectes d'iniciar la reforma,
aixi i lot el Conseller va indicar que el pressuposi inicial de 12 milions és lotalmenl insucifienl i que és
necessari lornar-se a reunir per presenlar una proposia més realisla i actual.

Visita a l'Església i Convent de Randa: Conjunlamenl amb el Balle i Regidors, el Sr. Malas va
visilar l'església de Randa. Fou rebut pel Reclor, el Pare Miquel Mascaró, i una bona represeniació dels
veïns de Randa.

L'església es troba en molt mal estat, és necessària una reforma d'uns 23 milions de Ptas. per
arreglar les goleres de la leulada, la instai.lació elèctrica i pintar l'inlerior.
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El Sr. Matas es va comprometre a donar una subvenció del 65% del pressupost, uns 15 milions de
Ptas, mitjançant un conveni especial. En cas que l'Ajuntament el signi, s'hauria de demanar un préstec de
l'import de la subvenció, a tornar en 10 anys, essent l'amortització a càrrec del Govern i els interessos per
l'Ajuntament.

El nostro grup considera que una subvenció del 65% és una gran ajuda, a pesar del préstec, ja que
és del tot necessari realitzar la reforma de la coberta i de la instal·lació elèctrica. Donarem suport tant a les
iniciatives dels randinos com a les propostes que el balle pugui presentar.

Visita a l'Església i Convent de Pina: l'horabaixa vàrem visitar el Convent de les Germanes
Franciscanes Filles de la Misericòrdia de Pina i l'Església de Sant Cosme i Sant Damià, la superiora Sor
Angeles Ciguendes i el Mossèn Pare Antoni Riera ens varen rebre.

El Convent es troba en un excel·lent estat, no així les pintures de l'església, si bé algunes d'elles ja
estan restaurades (les de les capelles). El President es va comprometre a aportar la quantitat necessària per
la seva restauració.

Indicar que l'Ajuntament té aprovat una ajuda de 500.000 Ptas i la Superiora del Convent farà
arribar al President el pressupost total de la restauració.

Reunió amb les Associacions Culturals i Esportives: Els Presidents de les Entitars varen mantenir al
Casal Pere Capellà una reunió informativa amb el President. A més del Pavelló, es varen plantetjar les
següents necessitats:

Construcció d'un Teatre Municipal.
Construcció d'una Piscina Municipal.
Subvencions per al Futbol Base
Subvencions per a la Radio Municipal.
Etc
El Sr Matas va indicar que les competències de Cultura i Esports són del Consell Insular, i de moment, el
màxim que el Govern pot fer és donar suport en un cas extrem i una vegada que les altres Entitats hagin
donat la seva subvenció.

En conclusió, la visita del President Matas al nostra poble ha estat com a mínim, aclaridora. Ja
sabem què passa amb el Pavelló Cobert, ja sabem que el pressupost per la reforma de l'Unitat Sanitària
¿s del tot insuficient, ja sabem les Entitats a qui s'ha de demanar el Teatre o la Piscina Municipal, etc.

Per altra banda ara queda fer feina, molta feina, tant per demanar les subvencions promeses
com per replantejar altres temes com el Pavelló Cobert, la Unitat Sanitària o la Piscina.

En definitiva, la dificultat de l'empresa és enorme i els pressuposts aprovats no ens ajudaran
gaire. Així i tol, mal gral estar a l'oposició, el poble, el halle pot comptar amb la nostra aportació i
suport.

PISCINA MUNICIPAL

El nostro grup ha fet un estudi dels pobles de Mallorca que tenen Piscina Municipal, el resultat ha
estat desolador, tots els pobles de Mallorca, menys Algaida, disposen d'aquesta instal·lació esportiva
i d'oci.

No anirem a cercar per què no en tenim, per què vàrem tenir la subvenció i es va dedicar a altres
instai, lacions, donarem la solució: Si Algaida vol tenir una Piscina Municipal l'Ajuntament s'ha de dirigir
al Consell Insular de Mallorca, concretament al Conseller Sr. Diegtíez (del PSOE), í demanar-li.
Aquesta s'inclourà dins el ¡'la d'Instai, lacions Esportives dels anys í. 999-2.000.

Perquè tenim aquesta seguretat: Segons la nostra informació ha estat i és objectiu priori tari del Consell
Insular (V.M.- PSOE i P.S.M.) la construcció de piscines municipals a tots els pobles de Mallorca, és
més, personalment el nostro regidor, Pep Llompart, va anar el C.I.M. acompanyant les jugadores del Club
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de Voleibol i va mantenir una breu entrevista amb la Presidenta Sr3. Maria Antònia Munar i el Conseller
d'Esports Sr. Dieguez sol·licitant la construcció a Algaida d'una Piscina, la resposta fou del tot positiva.

Per la nostra part aixi s'ha informat el Batle. Esperam la presentació a Plenari d'aquesta sol.licitud. En el
seu defecteja demanarem presentant una moció.

MOVIMENT DEMOGRÀFIC

Magdalena Figerola
Picornell. Morí a Pina dia 7
de març a l'edat de 53 anys

Francesc B ibi Ioni Ribas. Va
morir a Pina dia 12 ded març.
Tenia 80 anys

Josep Balaguer Mulet. Ens
deixà dia 20 de març a l'edat
de 88 anys

Esteve Mulet Barceló. Va
morir dia 25 de març als 80
anys

Modesta Sánchez López. Va
morir dia 26 de març

NAIXEMENTS
Maria de Lluc Fio! Mayrata, filla de Bartomeu i Bàrbara. Va
néixer dia 27 de febrer.
Francesc Jaume Clemente Garau, fill de Francisco Jaime i M8

Antonia. Nasqué dia 12 de març.
Francisca Puigserver Palmer, fílla de Gabriel i Ma Magdalena. ;
Va néixer dia 17 de març.
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PINA
SA FONT: Segons fonts municipals, pareix esser que tot està a punt per començar les obres d'empedrat i
embelliment previstes mitjançant el Pla Mirall i que durà a terme Fodesma: empedrat i restauració del
conjunt de les piques, del trespol, llevant el ciment que hi posaren i sustituint-lo per pedra. El que falta és
el vist i plau i els permisos de Patrimoni; una vegada concedits, es començaran de seguida les obres.

ESGLÉSIA: Segons les mateixes fonts, hem sabut que l'Ajuntament té previst dins els pressupostos
d'enguany destinar una partida de mig milió de pessetes per continuar amb la restauració començada l'any
passat de les pintures dels sòtils i parets de la nostra església. Creim que ara que s'ha començat amb aquesta
tasca no convé deixar-ho de mans i continuar un poc cada any ja que l'estat de conservació és molt dolent
i com més es torbi més difícil serà recuperar l'esplendor original de les pintures; per altra part convé no
oblidar que l'església constitueix casi amb tota seguretat el primer actiu patrimonial, el més important del
poble de Pina; tal vegada per tenir-la tan vista, els pineros no li donam la importància que té. Volem destacar
i agrair aquestes mesures que tendeixen a conservar i recuperar el patrimoni del poble.

NETEJA: S'ha eixermat tota la brutor del camí del cementen amb el creuer amb la caretera de Sencelles
donant una major visibilitat a l'entrada, amb el perill que això podia suposar. Bona feina.

TERCERA EDAT: Continuen les classes de gimnasia, amb revisió inclosa a l'hospital de Manacor, per
corroborar el bon estat físic. Direm també que anaren d'excursió al mercat de Sineu i a dinar a Son
Santmartí.

EXCURSIÓ: Un grup de pineros participaren aquest mes passat a l'excursió de l'Obra Cultural d'Algaida:
va ser per Castellitx, Albenya, voltaren el puig d'en Bord, sa Mata Escrita, amb un qanat molt interessant i
que duia un bon raig d'aigua, son Coll Nou i Vell amb el seu talaiot. Una excursió que ens permeté conèixer
un poc més el que tenim més aprop i que per sort, ja que aquests llocs són possessions grans, encara
conserven els seus terrenys lliures de la febre constructora, podríem dir paratges verjos, amb tot l'encat de
la natura i de la terra conrada i que constitueixen un esplai per la vista i per l'esperit. I com que en quedàrem
llèpols, els algaidins es comprometeren a fer-ne qualcuna altra d'excursió per dins el terme.

CAÇA: Malgrat la pressió que sofreix la caça de la perdiu i més concretament al reclam a la zona de Pina,
pareix ésser que han quedat un bon grapat de colles selvatges que confiam que puguin fer una bona cria i
en surti un bon nombre d'esbarts per poder-los veure córrer o volar i sentir els seus cants; no pensem només
en estirar el gatell de l'escopeta i veure caure a terra l'animal en una fracció de segon; pot haver-hi altres
sensacions tant o més plaents, i sobretot respectar l'equilibri ecològic de la natura deixant per l'any vinent
les colles necessàries per omplir els territoris que tradicionalment han estat ocupats per la perdiu; tot canvia
i evoluciona, és ben necessari que canviï també la manera de pensar i que els caçadors vegin la realitat; ells
seran els primers que en sofriran les conseqüències si veuen disminuir dràsticament les peces de caça, ells
són els primers interessats a conservar-la. Ells veuran el que fan.

NA MÓRA: Segons en Francesc Canuto, aquest topònim d'aprop del Puig Moltó així com el sementer de
moreres d'aquella possessió pareix que té l'origen en el cultiu de les moreres que s'empraven per l'alimentació
dels cucs de seda, per la producció de seda que es feia al Puig Moltó.

PLUGES: El mes de febrer caigueren 31'7 litres i el mes de març, fins dia 29, han plogut 13'1 litres, molt
poca aigua. Són dades que ens ha facilitat na Marianne.

DEFUNCIONS: Dia 7 de març va morir na Magdalena Figuerola Picornell als 53 anys.
Dia 12 de març morí en Francesc Bibiloni Ribas. Tenia 80 anys.

XESC OLIVER
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ESPORTS
FUTBOL

Les diferents competicions
en què participen els equips
d'Algaida estan a punt d'acabar
amb desigual sort pel que fa
als seus integrants.
Primera Regional

L'equip que entrena en
Sebastià Feliu, després de no
poques altes i baixes de
jugadors, ha aconseguit posar
la directa i a hores d'ara està
situat a la sisena posició.

Esperam que durant les nou
jornades que queden per
acabar la lliga es mantengui la
regularitat mostrada als adrrers
partits.

Darrers resultats:
Independent-Algaida 5-2
Algaida-Porto Cristo 3-1
La Victòria-Algaida 2-5
Algaida-P. de Pollença 2-1

Juvenils
Els juvenils entrenats per

n'Albert dins la lliga de tercera
regional han fet una molt bona
progressió ja que faltant tres
jornades figuren en tercera
posició amb bones
perspectives per col.locar-se
segons, si continuen el seu bon
joc.
EsporleS'Algaida 1-3
La Unió-Algaida 2-7

Cadets
Els cadets no tenen el seu

any ja que figuren en
penúltima posició de la lliga
de segona regional a falta de
tres partits. Esperem que al
f inal aconseguesquin
conservar la categoria.
Algaida-S'Horla 0-0
Olímpic-Algaida 1-2

Algaida-Badia C. Millor 2-3

Infantils
L'equip que aquests darrers

partits entrena en Rafel Oliver
(des Forn) fa un final de
campeonat molt bo, juguen bé
i golegen amb facilitat.

totes maneres, molt bona feina
la d'en Mateu.
Poria Cristo-Algaida 3-2
Algaida-Montuïri 4-0
Algaida-Espanya l-I
Barracar-Algaida 2-7

Benjamins
Els dos equips de benjamins

Equip de l?algaida Atlètic. Asseguts: Jordi, Tia, Julià, Vidal, Adrian.
Acotats: Cristiansen, Pere, Bernat, Josep, Jaume i Marc. Delegat,
Sebastià Puigserver i entrenador Gabriel Mayol.

Algaida-Artà 0-1
Espanya At.-Algaida 0-5
Algaida-Porreres 4-0
Santanyí-Algaida 4-3

Alevins

En Mateu Llull, entrenador
dels alevins, ha tengut
dificultats per mantenir la
regularitat que volia ja que les
baixes per lesions han
condicionat els resultats. De

fan un bon paper, ja que
mentre l'equip de 9 anys figura
per la meitat de la taula, els
petits, de tan sols 8 anys,
figuren penúltims. Però, com
dèiem, molt bon paper el
d'aquests petits del C.E.
Algaida.
Porto Cristo-Algaida 3-2
Algaida-Montuïri 7-0
Santanyí-Algaida 3-1
Algaida-Algaida At. 5-1
Petra-Algaida At. 12-0
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Algaida At.-Cala d'Or 2-9

Fèmines
Menció especial mereix

l'equip femení ja que
mantenen una bona regularitat
i figuren per la meitat alta de
la classificació durant la seva
primera temporada.

CICLISME
XXXIII Cinturó Ciclista
Internacional a Mallorca.

Diada gran pel que fa al món
de les bicicletes.

Algaida, poble de grans
ciclistes i grans campions, serà
el diumenge dia 26 d'abril seu
de la cinquena i darrera etapa
d'aquest Cinturó Ciclista a
Mallorca.

Des del punt de vista
esportiu i de propaganda, no
cal dir el mèrit que representa
que es disputi aquí la cloenda
de la més important prova per
etapes que es cou a Mallorca.
S'apunten un bon triomf tant el
qui ha posat la idea com els
qui l'han recolzada.

Aquest esdeveniment ha
estat possible per la sol·licitud
del seleccionador nacional de
pista, el nostre paisà Toni
Cerdà. Li hem d'agrair que
sempre pensi en Algaida quan
es tracta de dur
aconteixements del món de les
bicicletes al nostre poble.

Pel que fa a la carrera, direm
que l'horari serà des de les 9'45
en què es donarà la sortida fins
aproximadament les 12'45 amb
el següent recorregut.
Sortida de la Plaça d'Algaida-
Randa-Llucmajor-S'Aranjassa-
Son Gual-Algaida. Tres voltes
a aquest circuit amb un total
de 128'9 kms. i meta final
també a la Plaça d'Algaida.

Menció especial volem fer
del que serà la cloenda de
l'etapa ja que durant l'entrega

de trofeus i premis als
diferents guanyadors, es retrà
un homenatge dels
organitzadors i de tot el poble
d'Algaida a l'únic corredor
mallorquí que durant trenta-
tres edicions ha aconseguit
guanyar el Cinturó. Es tracta

al poliesportiu de Sant Josep
Obrer després de vèncer els
equips d'Alaró, Sa Pobla i Sant
Josep Obrer, que eren els altres
finalistes, amb aquests
resultats:
Algaida-Alaró 3-0
Sa P obla-Algaida 1-3

Equip benjamí del C.V. Algaida en el partit que va guanyar per 2-0 al
Petra.

d'en Toni Cerdà.
En Toni s'ho mereix,

esperam que tot el poble
mostri l'agraïment i l'admiració
cap a un home que ho és tot
dins el món difícil de les
bicicletes.

Gràcies, Toni.

VOLEIBOL
Ja estam arribant al final de

les lligues en les diferents
categories, d'on sortiran els
campions que participaran als
campionats de Mallorca o de
Balears.
Juvenil femení

El mes de febrer es va
proclamar campió de Mallorca

Algaida-S. Josep Obrer 3-0
Posteriorment, el primer cap

de setmana de març, al
Poliesportiu cobert d'Alcúdia
es va celebrar el campionat de
Balears amb els següents
resultats:
Algaida-S.Lluís (Men.) 3-0
Eivissa-Form. -Algaida 0-3
Algaida-S. Josep Obrer 3-2
proclamant-se així campió de
Balears l'Algaida, que es
desplaçarà a la ciutat
aragonesa de Terol per
disputar la fase de sector del
campionat d'Espanya juvenil
femení els dies 3, 4 i 5 d'abril.

Aquesta gesta es va celebrar
amb un sopar al bar XALOC el
dimarts dia 11 de març amb la
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participació de les jugadores,
el cos tècnic i pares dins un
ambient de gran alegria.
L'equip fou rebut en audiència
per l'Ajuntament al Casal Pere
Capellà i guardonat amb una
m a g n í f i c a p l a c a
commemorativa.

També va ser rebut l'equip
per les autoritats del CIM, en
concret pel Conseller d'Esports
Sr. Diéguez i la mateixa
presidenta de Consell Sra. Ma.
Antònia Munar, la qual va
animar l'equip a seguir

També han preparat una
placa commemorativa i ens
han ofert els números pel
sorteig d'una bicicleta i un baló
que ajudaran a sufragar les
despeses de desplaçament a la
península El C.V. Algaida vol
agrair l'esperit de col·laboració
que tots els organismes i
entitats han tengut vers l'equip.
Cadet femení

L'equip cadet femení està
fent gala d'una gran tècnica
encara que falta conjuntar-lo ja
que entre constipats, lesions i

Equip juvenil femení, recent campió de Balears 97-98, que jugarà el
sector de Campionat d'Espanya els dies 3,4 i 5 d'abril a Terol (Aragó)

aconseguint èxits i li va
desitjar sort en els campionats
d'Espanya

Coincidint amb el Cinturó
Ciclista de Mallorca, els
organitzadors retran un petit
homenatge a les jugadores del
C.V. Algaida, les quals
respondran amb una petita
demostració de les seves
habilitats amb el baló damunt
la Plaça en el transcurs de la
darrera etapa.

sobretot exàmens els
entrenaments no han pogut
ésser el que calia. No obstant
això, estan lluitant per assolir
una de les dues places que
donen accés al campionat de
Balears.

Resultats:
Algaida-Petra 3-0
Mediterrani B-Algaida 0-3
Algaida-Madiîerrani A 3-0
Algaida-Alaró 0-3
Bunyola-Algaida 0-3
S.Josep Obrer-Algaida 2-3

Algaida-Mediterrani B 3-0
Algaida-Bunyola 3-0

De moment ocupen un dels
tres primers llocs amb un sol
partit perdut, però ara s'han
d'enfrontar amb els altres dos
millors classificats.
Infantil femení

L'equip infantil femení del
C.P. Pare Pou ha fet una gran
segona volta. A la primera,
amb 3 partits perduts, les
esperances d'acabar entre les
millors eren poques, però s'han
remuntat llocs i ja és un dels
quatre millors. Esperam que la
progressió continuï i arribin al
més alt possible de la
classificació.

Resultats:
P. Pou-Artà 3-0
Pòrtol-P. Pou 0-3
P. Pou-lESJ.M. Llompart 3-1
Consell-P- Pou 0-3
P. Pou-Esporles 3-0
S. Josep Obre-P. Pou 0-3
Alevi i Benjamí

Les més menudes han tengut
el mal temps com a contrari:
de quatre jornades, tres es
varen haver d'aplaçar. L'única
jornada va ser a Petra amb
aquests resultats:
Petra A-Algaida A 0-2
PelraB-AlgaidaB2-l
Petra benj.-Algaida benj. 0-2

Els equips que entrena na
Toni Perelló tenen moltes
ganes de demostrar que són
com les grans. A partir d'ara,
amb el canvi d'hora, faran les
jornades que tenen pendents i
esperam que ho facin tan bé
com fins ara. Enhorabona a
totes les menudes i a
demostrar que són "grans"
jugadores.

JOAN TROBAT
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els lectors escriuen
Benvolgut Sr. Director:

Li prec que doni publicitat al següent
escrit, ja que consider que conté informació
que pot ésser interessant per als joves lectors
de la seva revista. Gràcies anticipades per la
seva amabilitat.

A l'Institut d' Ensenyament Secundari
de Llucmajor el curs 97/98 s'ha posat en
marxa un curs d'Auxiliar - dependent de
Comerç. Aquest programa específic de
Garantia Social està dirigit a aquells/es
alumnes que hagin abandonat l'etapa de
l'Educació Secundària Obligatòria sense
aconseguir els objectius corresponents i per
tant no tenen el títol de Graduat en Educació
Secundària .

La finalitat del programa és
proporcionar a l'alumnat una formació bàsica
i professional que els permeti incorporar-se a
la vida activa o proseguir els seus estudis,
especialment en la Formació Professional
Específica de Grau Mitjà, mitjançant la
prova d'accés als corresponents cicles
formatius.

A Llucmajor actualment es duen a
terme els cicles de Grau Mitjà següents:
Gestió Administrativa, Muntatge i
manteniment d'instal·lacions de fred.
Climatització i producció de calor i Equips i
Instai lacions Electrotècnìques.

L'edat mínima que han de tenir els/les
insteressats/des a matricular-se en els
programes de Garantia Social és de setze
anys, o bé els han de complir dins l'any
natural en què inicien el programa. Com a
màxim han de tenir vint anys.

Ja està previst que hi pugui haver
determinats alumnes majors de setze anys
que es trobin en dificultats d'aprenatge o
amb circunstancies personals de diversa
índole que els impedesquin aconseguir els
objectius de l'ensenyança secundària
obligatòria, i que necessitin i desitgin accedir
a una oferta de programes de Garantia
Social, que a Llucmajor són els següents:
Auxiliar - dependent de Comerç i
Operari/a d'Instal·lacions Elèctriques de
Baixa Tensió.

Aquests programes també van
dirigits a un gran nombre de joves
desescolaritzats majors de setze anys que
abandonaren el sistema educatiu sense una
mínima qualificació professional, amb una
formació general bàsica incompleta i es
troben en atur i amb dificulats d'inserció
laboral.

L'estructura del curs és d'entre 26 i
30 hores setmanals. Les àrees i distribució
horària corresponent són les següents:
Formació Específica (entre 15 i 18 hores);
Formació i Orientació Laboral (2-3 hores);
Formació Bàsica (6-9 hores); Activitats
Complementàries (2-3 hores) i Tutoria (1-2
hores).

Per a més informació telefonau a
l'Institut de Llucmajor (66 00 52) i demanau
per la cap d'estudis de Formació Professional
o pel professorat que impartim classes a
aquests programes.

Maria Coloma Barceló
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Virus
Amenaça constant

Els ordinadors, com les persones,
també pateixen l'influència dels virus. Aquest
virus que afecten a les màquines, com tots
podem suposar no es pareixen en res als que
ens afectes a les persones, encara que algú ho
tengui un poc embullat. En certa ocasió una
persona em va dir que tenia por de fer feina
amb l'ordinador ja que havia sentit que tenia
virus i no el volia agafar.

Dels virus que afecten a les persones
no me n'entenc massa, però dels que afecten
a les màquines vos puc dir que físicament
només són unes línies de codi, camuflat dins
qualsevol arxiu, tant sigui executable com de
qualsevol altre tipus.

*
El sorgiment dels virus d'ordinador

es va produir quan es començà a popularitzar
l'ús dels ordinadors personal.

També s'ha de ressenyar que els virus
informàtics han sorgit d'una forma totalment
concient. El perquè i el qui han fet els virus,
pertany a la zona obscura de la informàtica.
N'hi ha que diuen que són les mateixes
empreses informàtiques o els grans governs
els que els han creat. Les raons que els han
duit a fer-ho poden ser molt variades, n'hi ha
que diuen que les grans corporacions del
sector de la informàtica per poder vendre
més, van crear els virus, per així fer els seus
propis anti-virus, vendrer-los i guanyar més,
ja que s'entén que cada ordinador ha de
menester un programa que desinfecti de virus.
D'altra banda hi ha els grans governs que es
diu que per desestabilitzar els sistemes
informàtics dels enemics, infectaren de virus
els seus computadors. Però la hipòtesi més

real, és la que diu que la majoria dels virus
actuals els han fet joves prodigis de la
informàtica (hackers o ckrakers), tant per
riure com per fer mal.

Però la realitat és que cada dia surten
més virus i mutacions dels ja existents. El
passat 13 de març, va caure en divendres, i
per tots els mitjans de comunicació va sortir
la notícia que el famós virus divendreslS,
havia sofert unes mutacions que
l'inmunitzaven a alguns anti-virus. Com a
vacuna simple contra aquest virus, va sortir
publicat a molts de lloc una recepta molt
senzilla, que consistia en canviar la data de
l'ordinador, i el dia abans passar de dijous 12
a dissabte 14, però va ser qüestió de temps que
sortís un altre virus amb el nom de
dissabtel4, que inutilitzava la vacuna.

Actualment es coneixen prop de
14.000 virus diferents, s'ha de dir que la
majoria parteixen dels mateixos, però han
sofert mutacions que els han anat separant i
diferenciant.

A les següents direccions podreu
trobar-hi més informació d'aquest tema:

hííp://www. ui b. es/c-calculo/virusS. html
http://www.panda. es

Guillem Vanrell
gvanrell@lander.es

g vanrell@hotmail. com
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Pàgina de l'Església
PARROQUIA SOLIDARIA D'ALGAIDA

La gran resposta de Déu al sacrifici de Jesús es la res su receio

Carta als feligresos

75O ANIVERSARI DE LA
PARRÒQUIA DE

SANT PERE DE CASTELLITX

El 14 d'abril, coincidint amb el dimarts de
Pasqua, farà 750 anys que el Papa Innocenci
IV, des de Lió, signà la bui-la Cum a nobis
petitur, adreçada al Bisbe de Mallorca, Ramon
de Torrella, per la qual acollia sota la protecció
de Sant Pere i de la Seu Apostòlica a l'Església
de Mallorca amb totes les seves possessions i
els seus bens.

La bul·la papal enumera 35 parròquies de la
ciutat i la part forana que aleshores, només una
vintena d'anys després de la conquista de
Jaume I, ja configuraven la vida de la comunitat
cristiana illenca.

Entre aquestes parròquies hi figura la de Sant
Pere de Castellitx... Pertot això, l'Ajuntament i
la Parròquia d'Algaida han preparat
conjuntament una sèrie d'actes commemo-
ratius. Des d'aquí, el Consell Parroquial convida
als feligresos, i al poble d'Algaida, a participar
en la celebració d'aquesta important fita
històrica.

Celebrem el 750 aniversari del reconeixement
per part del Papa Innocenci IV de la Parròquia
de Sant Pere de Castellitx:

• Per reviure la nostra història.

• Per refermar les nostres arrels de poble i
Església.

• Per valorar i conservar el patrimoni.

• Per seguir treballant els valors cristians.

Consell Pastoral d'Algaida

Horari de Setmana
Santa i Pasqua 1998

DIVENDRES, 3 D'ABRIL
• A les 21 H. Celebració de la Penitència a

l'Església d'Algaida.

DIUMENGE DEL RAM
• A les 11 H. Benedicció de rams al Casal Pere

Capellà. A continuació processó fins a
l'Església i després Missa.

• A les 17H. Via-Crucis a l'interior de l'Església.

DIJOUS SANT
• A les 21 H. Celebració del Sant Sopar, a

continuació processó.
• A les 23H. Hora santa de pregària.

DIVENDRES SANT
• A les 21 H. Celebració de la Passió del

Senyor.

DISSABTE SANT
• A les 22'30H. Vetla Pasqual.

DIUMENGE DE PASQUA
• A les 11 H. Processó de l'Encontre i a

continuació Missa.

DIMARTS DE LA PAU
• A les 11'30H. Missa a l'antiga església de

Castellitx. Celebració dels 750 anys del
reconeixement papal de la Parròquia de Sant
Pere de Castellitx.
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TitoietdRòdìo
Emissora Municipal d 'A lga ida

TITOICTA
A A t ' J O

1O8FM

Titoieta Ràdio inicia la
celebració del I111 è aniversari
amb un concert de luxe

Titoieta Ràdio celebra enguany l'onzè aniversari. Per celebrar-ho el
grup anglès THE SCHOLARS oferirà a Algaida un concert molt especial
titulat genèricament L'edat d'or a Europa. Es farà a l'església
d'Algaida el pròxim diumenge, 26 d'abril, a les 7 del capvespre. Hi
esta u tots convidats. L'entrada és lliure i gratuïta. L'acte està
patrocinat per IVbra Social i Cultural de Sa Nostra.

El grup anglès lhe Scholars
cantara obres religioses i
profanes del Renaixament
Europeu"SA

NOS
TRA//

Obra Social
i Cultural

Consell
de Mallorca

AJUNTAMENT
D'ALGAIDA

Des de 1973, THE SCHOLARS ha oferit més dedos mil concerts a més de
cinquanta països del món. Durant aquest temps han actuat a sales de
prestigi tais com el Royal Festival Hall a Londres, el Lincoln Center a

Nova York i a l'Opera House de Sidney. Aquesta temporada realitzen
una gira per Europa, Japó i els Estats Units d'Amèrica.

L'èxit de THE SCHOLARS es basa en la seva excepcional Professionalität
i en la capacitat de comunicar el seu entusiasme al públic sigui quin

sigui el programa. El repertori del grup es basa principalmentent en

la música a capei- la del Renaixament Europeu.

Casal Pere Capellà C/Cavallers, 22 O72IO Algaida Mallorca Tel. i Fax 12 53 81



ES SAIG 29

FWOGRÜUF
El lloc, un punt imprecís de la sala fosca. L'acció, un raig de llum illumina la pantalla i la vida comença

a córrer a 24 fotogrames per segon. ACCIÓ! ! !
De tant de repetir-ho, fins i tot jo ho he après. Des de BEN-HUR (1969) cap altra pel·lícula havia guanyat

onze Oscar. El film de James Cameron, una reconstrucció històrica en clau de tragèdia romàntica, ha encisat
tant el públic com els membres de l'Acadèmia d'Arts i Ciències Cinematogràfiques de Hollywood. Estam
parlant, per si no us havíeu adonat, de TITÀNIC. "Si tú saltas, yo salto". Aquesta frase, secret de l'amor que
es professen al film Leonardo DiCaprio i Nate Winslet, és també un dels secrets de TITÀNIC. Perquè, ¿heu
vist cap altra història d'amor més tòpica que la d'ells dos? Segur que en trobau més d'una. Però, tot i així, la
màgia de Cameron consisteix en saber barrejar el gran espectacle en scope amb el tendre i intimista romanç
a bord del major transatlàntic del món. TITÀNIC és la culminació d'un somni, el de James Cameron. Un
somni que ha necessitat 35 mil milions de pessetes i set mesos de rodatge. Però també és el naixement d'una
llegenda. Darrera l'enfilall de xifres -per exemple, els 150 mil milions de pessetes recaptats des de la seva
estrena a tot el món- s'amaga la passió d'un públic que ha embogit amb aquesta pel·lícula. La pregunta ja no
és "has vist TITÀNIC?", sinó "quantes vegades l'has vista?". Hi ha persones que han repetit fins a catorze
vegades. El que deia, una locura.

Millor pel·lícula, millor director, millor banda sonora en film dramàtic, millor cançó, millor fotografia,
millor disseny de producció, millor vestuari,, millors efectes visuals, millor muntatge de so, millors efectes
de so i millor muntatge. Onze estatuetes daurades que faran pujar encara més la seva popularitat.

MEJOR...IMPOSIBLE obtingué els Oscar als millors actor i actriu en paper principal. EL INDOMABLE
WILL HUNTING fou guardonada al millor actor secundari i al millor guió original. L.A. CONFIDENTIAL
rebé les estatuetes a la millor actriu secundària i al millor guió adaptat. FULL MONTY guanyà a la categoria
de millor banda sonora de musical o comèdia. HOMBRES DE NEGRO, Oscar al millor maquillatge. I
CARRACTER, de nacionalitat holandesa, esfondrà les espectatives generades per SECRETOS DEL
CORAZÓN com a millor pel·lícula en llengua no anglesa. En definitiva, un palmarès molt ajustat a les cinc
que competien en l'apartat de Millor Pal.lícula.

La 70 edició dels Oscar ha dictat sentència. No sabem si del tot justa. El cert i segur és que s'ha premiat
a la popularitat i TITÀNIC ha estat l'oficiant de luxe en aquesta cerimònia de culte a la indústria de
Hollywood. "Si tú saltas, yo salto"...

Però, no ho oblideu, TITÀNIC és una pel·lícula molt ben filmada. Cadascuna de les seves imatges
s'expliquen per elles mateixes, no necessiten paraules. Encisadores de cap a cap. Màgiques. És cinema en
estat pur. Llums i ombres al fons de la mar. El record d'una tragèdia d'un amor perdut, però no oblidat. James
Cameron pot cridar ara més que mai que ell és "el rei del món".

JOAN CARLES PALOS
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Horitzontals:!.Cas de la declinació llatina
grega(pl.). 2. Conferenciant. Amb o davant,
denota equivalència. 3. Màquina de batre.
Barcelona. 4. Noranta-nou. Afilem, afinem
(al revés). 5. Las, cansat. Agosarat. 6. Amb ell
pots comprar al Japó. Capgirada, lletra grega
perillosa. Conec. 7. La primera. Instruments
prehistòrics de pedra. Radi. 8. Beguda pirata.
Institut de Ciències de l'Educació. Extremitat
que es dóna. 9. Mancat de justicia. Cobreix
amb una làmina d'or (al revés). 10. Posaar la
primera pilota en joc. Possesió d'Algaida.
Verticals: 1. Relatius a la noblesa. 2. Vaticini,
auguri. Vibració, radiació. 3. Sense brillantor.
Exhaurit, malaltís. 4. Expressió llatina que
significa "la mateixa cosa" (pi). Anell de
compromís.Gos. 5. Nòdul. En certs jocs, dues
o tres cartes del mateix nombre. Odiada pels
francesos. 6. Olorosa, perfumada. 7. Doble
escaire. Ometre, relegar (al revés). 8. Home
esquerp. És perillós fer-la en cotxe. Bo per fer
una truita (al revés). 9. Interjecció dolorosa.
Vivenda. Dany. 10. Cosa mal feta, bunyol.

l^es solucions als mots encreuats les trobareu
a la pàgina /^ .
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SOPA DE LLETRES

Heu de localitzar el nom de 10 magistrats de
l'antiga Roma. Les lletres sobrants són un
pensament de Fra Anselm
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Localitzats els noms dels 10 instruments de
corda podeu llegir: " Tria el que més et
convingui, però no vulguis explicar-t'ho"
Joan Fuster
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(UNA XERRADETA ... acabament)

-Quin bestiar teniu?
- Ara dins Albenya hi ha una guarda de 330

ovelles que, com has vist, estan tancades aquí
baix, però normalment els vespres les deixam a
lloure per la part del puig. També tenim quatre
porcs que engreixam per fer les nostres
matances i les dels senyors.

La dona d'en Bernat i els seus quatre fills
-dos jovenets, major i petit, i dues nines
bessones enmig- ens ajudaren a confeccionar un
llistat de topònims que coneixen d'Albenya. Vet
ací la mostra: Ses Tanques d'en Jeroni,
S'Oliveret, Sa Torrentera, Es Pla d'en Cinto, Es
Pla d'en Manolo, Ses Rotes Velles, Es Bosc, Es
Coster d'ets Ullastres, Sa Garriga Rassa, Es
Figueral de Randa, Es Puig d'en Bord, Es
Sementer Llarg, Es Quadrat, Na Redona, Es
Comellar d'es Grau, Baix de s'Hort, Sa Font...

- Com està Sa Font, Ia féis neta?
- Ara raja molt bé, de cap a cap d'any, però

als pocs anys de ser aquí, devia ser per devers
Sant Jaume, quasi no sortia gens d'aigua. Tenia
com una mescla de relim i llim per dins la
canaleta de la mina i ho vaig fer net fins on vaig
poder, devers 40 metres endins. Al cap d'una
hora d'haver feta aquesta feina ja va envestir
l'aigua i a les cases arribava canonada plena.
Aquell safareig tan gran ens permet fer una
mica h 'hortalissa per a les nostres necessitats.

- Quins maldecaps vos dóna la gran
extensió de la possessió?

- Està tota tancada de paret o« requilla» i
això va bé perquè ens permet tenir les ovelles a
lloure, però a redols la bardissa ha tornada
vella i necessita mà de mestre. En temps
d'esclata-sangs és un desastre; compareixen
cercadors per qualsevol lloc, no respecten res i
ho fan tot malbé. Un Hoc tan gran és molt difícil
de guardar i, si no t'entren per un lloc, ho fan
per un altre. Heu de pensar que la part del puig
de Cura són més de 300 quarterades.

-Com funciona la caça dins Albenya?
- Dins aquestes finques tan grans la caça fa

molt de mal i ara, per afegitó, han baratat de

societat de caçadors. Els socis nous són
principalment pineros i ens pensàvem que
acabarien amb l'excés de conills que hi ha;
però, en lloc d'això, només fan vegues a la
caseta i de conills, en cacen pocs. Veig que
peguen més als animalons de ploma: perdius,
tords i tres o quatre es dediquen a les cegues.
Per això, ara que encara no ha pegat el mal,
te'n vas a qualque sementer a posta de sol i ets
capaç de trobar-hi 30 o 40 conills que menjaran
tota la nit.

- Com veus el futur de la pagesia?
- Molt malament, basta fìxar-se aquí mateix

com totes les dependències que usaven els
pastors, majorals, oguers, etc. estan
abandonades. És un mal negoci, la pagesia; de
cada dia hi ha manco gent que s'hi dediqui.

-1 dels teus fills, qualcun farà de pagès?
- Jo no ho sé, però si les coses no canvien

molt ho desaconsellaré a qualsevol. El petit és
un bon tractorer, millor que estudiant. Ja
comença a llaurar alguns sementers, i uns solcs
ben drets que fa! Llavors els cultiva i també els
sembra. En definitiva, és una bona ajuda.

Aacabam amb el sentiment que aquesta
entrevista haurà servit, si més no, per
relacionar-se entrevistat i entrevistador, fills de
cosins per part de Can Gofìs, i que feia més d'un
any que no es veien.

Als més jovenets de la casa, els va fer molta
gràcia que entrevistàssim son pare. Jo pens que
ha valgut la pena. Bernat i família, moltes
gràcies per la vostra amabilitat i fins una altra.

Miquel Piolet
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UNA XERRADETA AMR
en BERNAT BLANC

El nostre entrevistat d'avui és un dels pocs
algaidins que es dediquen plenament a
l'agricultura, que fan de pagesos professionals.
Els seus fills més joves, mentre a la clastra
d'Albenya esperàvem el pare de família, ens
donaven les primeres dades sobre son pare. És
en Bernat Llompart Fullana, de Can Blanc,
també conegut com de Sa Cabana perquè la
seva família habità per espai de 20 anys a la
possessió llucmajorera d'aquell nom, finca que
limita amb el terme algaidí. Amb ell encetàrem
aquesta conversa.

- Abans de Sa Cabana, on estareu
primer?

- Habitàrem a ca nostra d'Algaida; férem
d'hortolans a S'Hort de Cas Metge Jordi
durant 12 anys, quan just havien acabat de
muntar el molí uns ferrers de per Sant Jordi,
perquè fìns llavors hi havia hagut una sínia
molt antiga. Ara mateix ja no queda res
d'aquell molí que noltros estrenàrem. El vent
i l'abandó han acabat amb ell.

- Com va ser que passàreu a Albenya?
- Deu fer cosa de vuit o nou anys ja em

digueren de passar aquí de majoral, però no
ens vàrem entendre. Al cap d'un any vengué
la senyora a demanar que hi entràssim
d'estadants, perquè estava cansada de
tenir-ho mig abandonat. Fins llavors se'n
cuidava mestre Pedro i abans mestre Jeroni,
que hi f eia de pastor.

- Sembrau totes les terres de conradís?
- No ho podem sembrar tot perquè amb

el tema de les subvencions t'obliguen a deixar
una part com a guaret, és a dir sense
sembrar, normalment de 15 a 20 quarterades
de les 130 que hi ha de conradís. La resta,
fins arribar a prop de 500, són garriga,

situades majo- ritàriament als costers del puig
de Cura.

- Deveu tenir molta feina la temporada
d'ametlles...

- No les collim noltros; d'això, se'n cuiden
un grup de jornalers cordovesos, sis o set que
són sempre els mateixos. Vénen a jornal i en
devers 25 dies solen collir tota la producció.
Han de fer molta de feina perquè els anys de
bon esplet la collita arriba a 25 o 30 tones. No
fa molt arrabassàrem ¡a majoria d'ametllers
vells o improductius, que foren substituïts per
1.500 de novells.

(Segueix a la pàgina anterior)




