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La immigració
La immigració és un fenomen que no és nou, s’ha produït sempre al llarg de la història, però 
darrerament ha adquirit unes dimensions extraordinàries i preocupants, ja que tot indica 
que continuarà creixent de forma imparable. L’atractiu que representa la prosperitat, el nivell 
de vida i l’acumulació de riquesa de la societat occidental per als pobles on predomina la 
pobresa, la fam i les nul·les perspectives de millora és massa seductor: resulta inevitable que 
la gent d’aquests pobles intenti per tots els mitjans, legals i il·legals, integrar-se en aquest 
món d’opulència i benestar i començar una nova vida.

D’altra banda, la baixa natalitat que solen presentar els països més pròspers econòmicament 
fa que la immigració sigui necessària: evita la baixada numèrica de la població i compensa 
l’envelliment, ja que la majoria d’immigrants és gent jove; això sense comptar que és la 
manera de cobrir llocs de feina sovint poc interessants socialment i econòmicament. És un 
fet que les societats europees necessiten immigrants.

Les Illes Balears figuren entre els territoris europeus amb un percentatge més gran de gent 
venguda de fora. Pensem que cap a l’any 50 les Illes a penes passaven dels 400.000 habitants 
i ara hem ultrapassat el milió: en cinquanta anys, hem més que doblat la població. Estam 
parlant d’un creixement desmesurat que no és fruit d’un moviment demogràfic normal i 
que presenta moltíssims problemes d’integració dels nouvinguts i de pèrdua de la nostra 
personalitat.

Algaida no ha quedat lliure d’aquest procés, sobretot els darrers anys, amb un augment 
considerable de veïnats. El nostre cas no és el de diversos pobles de Mallorca (Alcúdia, 
Calvià, Andratx, Capdepera...) on la població autòctona ja no arriba al 50%, però el nom-
bre d’immigrants comença a ser considerable; segons les darreres estadístiques publicades, 
entre nosaltres predominen els alemanys, si bé ja tenim representants de moltes ètnies; a 
diferència d’altres pobles, són poc nombrosos els magrebins.

Indubtablement entre aquesta gent que arriba hi ha malfactors i mafiosos, com pertot, 
però la immensa majoria són persones honrades que volen treballar i guanyar-se la vida 
dignament i duen a terme una feina important en el camp de l’agricultura, la construcció, 
els treballs domèstics, l’atenció i companyia de persones majors i moltes altres ocupacions 
que sense ells seria impossible d’omplir.

Ara bé, és evident que els immigrants s’han d’adaptar a la societat que els acull i aquesta 
s’ha d’esforçar per integrar-los. I, evidentment, tractant-se de cultures tan diferents (a les 
Illes hi viuen persones procedents de 149 estats diferents), els problemes es multipliquen. 
En el nostre cas, el de les Balears, a totes les dificultats s’hi afegeix el de la llengua: tenim 
una llengua pròpia, minoritzada i dèbil, que amb tants nouvinguts es veu seriosament 
amenaçada. Però aquest problema, el de la llengua i la immigració, l’haurem de tractar un 
altre dia.
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El mes d’agost va acabar amb els 21 litres 
que us havíem anunciat. Així es tancava 
l’any agrícola amb un total de 543,9 litres; 
aquesta quantitat representa la mitjana de 
pluges a Algaida, per tant podem considerar-
lo com un any normal pel que fa a l’aigua 
caiguda.

El setembre (fins dia 28) s’havien recollit 
52,8 litres, amb variacions notables d’un in-
dret a l’altre del nostre terme; han estat unes 
pluges molt irregulars i la xifra pot variar 
bastant dins poca distància. Com sempre, 
les nostres dades corresponen a l’observatori 
de l’apotecari Gabriel Matorell.
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D’òrbites i de turistes

En Calaix i Desastre
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Començaré parlant d’una proposta de vacances, 
i potser direu, amb raó, que duc el rellotge re-
tardat. O, com va dir aquell polític famós, que 
“això ara no toca”. Però la proposta és atractiva, 
i també cara, de manera que ja podem anar fent 
el raconet necessari. Si encara no sabeu a on 
viatjareu el proper estiu, pensau que el turisme 
espacial, la possibilitat de fer un passeig per les 
estrelles, és ja una realitat, de moment reservada 
només a milionaris, però amb perspectives de 
canvi ben properes.

Per exemple, la companyia nord-americana 
Scaled Composites (en faré propaganda de franc: 
www.scaled.com) presenta diverses ofertes per 
traginar gent a l’espai. Si tenim 80.000 euros 
gastadors, l’agència ens traslladarà fins a 100 km 
del nostre planeta perquè puguem comprovar en 
persona que en Tòfol Colom tenia raó quan deia 
que la Terra era rodona i puguem gaudir, encara 
que només sigui durant 5 minuts, de l’efecte 
relaxant de ballar per l’espai sense gravetat.  Si 
volem que el descans duri més, una estada d’una 
setmana en una estació espacial, per exemple, 
ens haurem de gratar una mica més la butxaca: 
16 milions d’euros.

Siguem realistes: aquestes xifres no són cap 
utopia; ben aviat estaran a l’abast de tothom. 
Ara vénen eleccions, i segur que algun partit 
ho inclourà en el seu programa electoral: les 
vacances espacials són un dret, que en un futur 
serà regulat per llei. La política fa meravelles, 
com sabem. Si un president pot passar en un 
parell d’anys de viure en un apartament per 
Cala Major a habitar tot un palau del casc antic 
de Palma, ¿qui em nega la possibilitat de pensar 
que quan un servidor sigui un jubilat viatjador 
(demà mateix, com aquell qui diu), en lloc de 
dur-me a Benidorm o a la Costa del Sol, ho fa-

ran a l’Estació Espacial Internacional, on a més 
podré ballar i ballar sense cansar-me, a causa dels 
efectes beneficiosos de la manca de gravetat?

Una notícia recent prova que la nova forma de fer 
turisme ja és aquí: s’ha fet pública la identitat del 
primer turista espacial de l’Estat espanyol, que 
no és altre que el propietari de la Bruixa d’Or, 
l’administració de loteria del poble pirinenc de 
Sort, davant la qual fan cua els turistes en ple 
mes d’agost per comprar dècims de Nadal. És 
tot un indici de l’evolució futura de l’activitat 
turística: el turisme terrestre propiciarà el tu-
risme espacial a partir de l’any 2008, que és 
quan aquell senyor té previst dur a terme el seu 
viatge.

Així doncs el primer turista de l’Estat que co-
neixerà els estels de prop serà un català, i ho serà 
gràcies als milions d’euros que cada any li donen 
milers de turistes espanyols honrats que volen 
fer-se rics. Un espoli, un autèntic escàndol. Els 
espanyolistes, quan diuen que l’equilibri terri-
torial s’està rompent, tenen raó: els diners, i el 
prestigi pertinent, sempre van cap allà mateix. 
Podem demanar-nos: És constitucional que el 
primer turista espacial de l’Estat sigui català? 
Mentre esperam la resposta, cal que el govern 
de Madrid actuï i que la primera persona que 
s’enviï a fer el turista entre les estrelles sigui un 
espanyol de soca-rel, d’aquells de tota la vida. 
Ara mateix pens en una persona bigotuda que 
està disposada a treure l’espasa de l’espanyolitat 
contra Abderraman III i les seves tropes, perquè 
dominaren la Península Ibèrica allà pel segle X, 
i encara no li han demanat perdó, al del bigoti. 
Que el posin en òrbita, al del bigoti, (a Abderra-
man III, no; aquest, que en pau descansi) i que 
faci voltes fins que un servidor digui basta.
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Hem passat l’estiu, la tardor  ja és aquí, i amb 
aquesta estació tenim el començament de curs 
ja en ple funcionament. Un extern que va veure 
per televisió un dia de les festes de Sant Jaume, 
va comentar que a Algaida havia vist molts 
de nins i nines que feien festa damunt plaça; 
efectivament, la sensació és que hi ha molts 
infants, al nostre poble. I això, diuen els qui 
acompanyen els al·lots a escola, quan es nota 
més és precisament a les Escoles, que de cada 
dia ens estan quedant més petites, malgrat les 
contínues reformes que s’hi han dut a terme, i 
que segueixen encara ara. El creixement de la 
població d’Algaida és  un fet, ens agradi o no, 
però el que no creixen són els carrers i les seves 
amplàries: tant la Tanqueta com la Ribera són 
dos carrers que han experimentat, de forma 
ben negativa, aquest creixement: durant l’estiu 
es podia transitar per allà, tret de qualque mo-
ment de qualque activitat esportiva. Però ara, 
amb el començament de curs, ja és a tota hora 
que no s’hi pot anar. No podem deixar el tema 
sense fer-nos la mateixa pregunta de cada any: 
quants al·lots hi van caminant, i quants en cotxe 
acompanyats pels pares o padrins?

El mes de setembre passat ens han comentat 
que tots els vinaters feien unes cares “de pasco” 
que eren de veure. Pel que hem sentit, l’anyada 
sembla ser bona, tant per la quantitat com per la 
qualitat. Això sí, un deia que tot i que la verema 
sigui bona, el vi es pot desbaratar, si no es té tota 
la cura necessària.  Pel que hem sentit, els metges 
haurien d’aconsellar beure vi, enguany, perquè si 
no, no sé què el faran, molts  de vinaters, de tant 
com en tenen. Per altra part, i aquesta és la nota 
negativa, ens han dit que el preu tant de l’ametlla 
com de la garrova enguany està molt baix, ... i això 
es nota amb la terra de davall els garrovers, que 
són negres de la fruita. Si poques ganes hi ha de 
collir  ametlles, quan el preu va bé, què ha de fer 
si no valen per la feina. El que diu molta gent és 
que quan en tenen per torrar, les altres ja poden 
quedar a l’arbre, però això no és vàlid per al pagès, 
que n’ ha de viure; encara molts recorden que les 
dues tretes importants de la pagesia algaidina eren 
la venda dels porcs i de les ametlles.

Un tema que hem sentit molt durant aquest 
passat estiu ha estat el dels cafès de plaça, que 
han obert i tancat quan els ha vengut bé, sense 
tenir en compte per res els clients de tot l’any. 
No volem dir que aquest ram, de la restauració, 
sigui  un tema de primera necessitat, però una 
mica la gent pensa que es podrien posar d’acord 
a l’hora de tancar o de posar vacances, que 
també es mereixen i són necessàries. Parlant de 
restauració, que és un dels elements econòmics 
importants del poble, hem sentit campanes en el 
sentit que, per mor de la reforma de la carretera 
de Manacor, un parell, mallorquí, de restaurants 
estan a punt de tancar. Ens han dit que, als 
voltants dels actes de la Fira, hi ha intents de 
promocionar la restauració algaidina; a veure si 
va bé, i es queda en una falsa alarma, aquesta 
crisi de la carretera.

Una cosa que no és pròpiament algaidina, però 
que sí que ho és, tant perquè hi va néixer com per 
la participació popular, són els concerts de música 
clàssica del Pla de Mallorca. El que inicialment va 
néixer com a concerts de Cura, aviat es convertí en 
concerts del Pla, de manera que la música clàssica 
es va acostar als diferents pobles del centre de l’ illa. 
Bé, direu, i ara a què ve tot això? Idò si en parlam 
aquí és perquè ens han dit que l’assistència de gent 
d’Algaida a la majoria d’aquestes audicions, als 
diferents pobles, és notable. És molta la gent que 
ha pogut gaudir, de forma totalment gratuïta, de 
molts bons concerts de música clàssica, que abans 
semblava una cosa només destinada a un públic 
més o menys selecte.

No seríem “normals” si  aquí, de tant en tant, 
no parlàvem del temps. Després de sentir durant 
tot l’estiu que feia molta calor, com si això no fos 
el més normal, durant el mes d’agost sentírem 
queixes del mal temps. Bé, tanmateix fa el que 
ha de fer i punt. El que sí hem sentit és que les 
pluges d’agost, i les de setembre, que no han 
estat gaire abundants, i, sobretot, han anat a 
redols, han estat molt irregulars plovent aquí i 
sense cap gota cent metres més enllà,... idò els 
entesos han comentat que, si no s’estronca del tot 
la pluja, enguany pot ser un bon any de bolets. 
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Antoni Trobat Rafael
Ens deixà dia 28 de juliol  
als 98 anys.

Francesc Antich Trobat 
Ens deixà dia 8 de setembre 
als 76 anys.

Felip Jaume Ramis 
Va morir dia 21 de setembre als 83 anys.

Manuela Garcia Garcés 
Morí dia 25 de setembre als 86 anys.

Luciano Reyna Riutort 
Va morir dia 26 de setembre 
als 68 anys.
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Naixements
Valentina Vallejo Merchan 
Filla d’Hernan i Marcia Alejandra. Va néixer dia 24 d’agost.

Ainhoa Collado Marqués 
Filla de Sebastián i Ana. Va néixer dia 2 de setembre.

Pablo Lafont Fischer 
Fill d’Enrique i Ulrike Margarete. Va néixer dia 2 de setembre.

Sebastià Nolla Servera 
Fill de José i Amanda. Va néixer dia 6 de setembre.

Miquel Juan Garau 
Fill de José i Antònia. Va néixer dia 13 de setembre.

Marc Marchal Pastor 
Fill de Miguel Ángel i Margarita Inés. 
Va néixer dia 23 de setembre.

De fet, n’hi ha que ja han bravejat per dins els 
cafès d’haver trobat blaves a voler... Sembla un 
doi, però si és un bon any d’esclata-sangs molta 
de gent està ben contenta, tant els cercadors com 
els caçadors, que si no poden pegar massa trons, 
si troben un bon agre, se’n van ben satisfets.

També és obligat parlar de futbol, que ha tornat 
a reviscolar, per televisió, com en temps d’en 
Franco: els bars de plaça, i moltes cases particu-
lars, segueixen amb passió els partits dels Madrid, 
Barça, etc. Però dels qui ens interessa parlar és 
dels equips algaidins. I com que de l’equip dels 
grans, de moment, sembla que més val no parlar-
ne, ja que no va tan bé com en Sebastià voldria, 
parlarem dels més petits. Hi ha tota una gernació 
d’al·lots que van als entrenaments, i a jugar els 
partits de competició; i això, a més de ser un bon 
esport i una manera d’acostumar-se a una vida 
sana i una disciplina, sentírem comentar que no 
us podeu imaginar la gent que arrossega: pares i 
mares i padrins que van al camp a veure els fu-
turs cracs algaidins. Ara bé, a més del futbol, ens 
han dit que el començament de curs d’activitats 
diverses relacionades amb la “vida sana” és gran. 
I és que organitzen activitats d’aquest tipus totes 
les entitats oficials: Ajuntament, Consell, Govern, 
Tercera Edat, Club Esportiu, Volei, Bàsquet,... i 
jo què sé qui més. Total, que si qualcú es queda a 
ca seva mirant la tele, és perquè vol, no per manca 
d’ofertes.

Acabarem desitjant-vos que la Fira d’enguany 
es comporti, que sigui bona la fermança que la 
parella us faci i que procureu gaudir de totes les 
ofertes que, tant l’Ajuntament com les entitats 
del poble, han organitzat per a aquest dia. Real-
ment és un esforç molt gran el que es fa per una 
fira tan curta com la nostra. Ara bé, no volem dir 
amb això que la voldríem molt més llarga, que ja 
va bé així, i qui vulgui més fira i més trull, que 
vagi a Llucmajor, o a Inca, al Dijous Bo, que allà 
sí que n’hi ha, de trull i de gent. I als algaidins, 
en general, no ens fan gens d’enveja aquestes 
fires  tan multitudinàries. Repetim: bona fira i 
molts d’anys en salut.
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Miquel Fiolet

Una drecera és un camí més curt que el prin-
cipal per arribar a un lloc o a un altre indret del 
camí principal. La drecera d’avui és un caminoi 
costerut que ha vist reduïda la seva amplària amb 
el pas del temps, ja que antigament hi circulaven 
els carros. 
Dreçar, és caminar tot dret, sense fer volteres 
cap a un indret previst. 
“Fer drecera” és anar pel camí més curt que el 
camí gran o principal.

Refranyer
“Qui la drecera a caçar va, marrada fa”, vol dir 
que moltes vegades el fet d’anar per la drecera, 
allarga més el  viatge que si anassin pel camí 
normal. 
“No hi ha drecera sense costera”, “Per fer bona 
drecera, no deixis la carretera”, són refranys 
que recomanen que es segueixin camins usats i 
coneguts, en lloc de cercar dreceres dubtoses.

Cançó
Per sa drecera des Racó, 
ses someres ja no hi caben,
i ets homos ja ni hi passen,
perquè només senten pudor.

Topònim
La drecera de la Pau. Caminet que segur que 
des d’abans de l’any 1400, (quan es canvià d’ubi-
cació la parròquia), uneix el nucli d’Algaida amb 
la primitiva esglesieta de Castellitx.

Pista   
Aquesta drecera protagonista de la foto d’avui 
comença a unes barreres, vora la cova Negra i 
acaba vora un gran portell sense barreres, on 
hi ha una fita de terme allà mateix. Per aquesta 
drecera hi pujaven l’amo en Miquel Calí i el seu 
Pep Carter quan anaven a cercar pedres allarga-
des per fer carretons de batre. A mitjan trajecte 
es pot entreveure un forn de coure pa, que fou 
protagonista dins aquesta mateixa secció fa uns 
quants anys. 

Solució del mes passat
La parròquia que us mostràrem el mes anterior, 
és (no podia ser altra) que l’antiga parròquia 
de Castellitx; vista inusualment des del camí 
asfaltat que hi mena per Binicomprat, a l’alçada 
de l’altiplà de Matamaritx.    
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Sant Pere d’Alcàntara
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El sant d’aquest mes va néixer a Alcántara (Càceres). Era 
de família bona, ja que el seu pare, Alfonso Garabito, era 
jurisconsult i corregidor de la vila, i la mare, Maria Vilella de 
Sanabria, de família noble. Va rebre una acurada educació i 
els pares l’enviaren a Salamanca per estudiar lleis; a la tornada 
de la universitat, tot i que se li obria un brillant futur, es va 
decidir per la vida religiosa i prengué l’hàbit dels observants, 
franciscans. Es retirà a fer vida d’ermità prop de Lisboa i 
defensava una aplicació estricta i rigorosa de les normes de 
la congregació. Finalment va emprendre una reforma de 
l’orde i fundà els franciscans descalços; el primer convent 
reformat (1555) es creà a Sevilla i ben aviat es van estendre 
les comunitats d’alcantarins. Viatjà a Roma a fi d’obtenir del 
papa Juli III la confirmació de la regla.

Va practicar una vida de penitència i sacrificis tan desme-
surada que la salut se’n ressentí i caigué greument malalt; 
va morir el 1565 als seixanta-tres d’edat i fou beatificat per 
Gregori XV, el 1622, i canonitzat per Clement IX, el 1669; 
la seva festa se celebra dia 19 d’octubre.

 Va ser confessor de santa Teresa, a la qual guià en la reforma 
de l’orde carmelità i tingué una íntima amistat amb sant 
Francesc de Borja. L’emperador Carles V, retirat al monestir 
de Yuste, el cridà perquè el volia prendre per confessor, però 
se n’excusà amb raons que convenceren el monarca.

 Va escriure dos llibres d’ascètica que tingueren gran difusió: 
Petición especial de amor de Dios i, sobretot, el Tratado de la 
oración y meditación, traduït a diverses llengües i que influí 
en la Guía de pecadores, de Frai Lluís de Granada, potser la 
màxima manifestació de l’ascètica castellana.

Sant Pere d’Alcántara és advocat de terçanes o tercianes (unes 
febres que es deien -o es diuen- així perquè apareixien cada 
tres dies) i se’l considera patró de les figueraleres.
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Número 70
Es saig del mes d’octubre de 1986 presentava a la portada 
un dibuix d’Antoni Mas de la placeta de davant Can Mulet 
i el carrer de sant Joan, un indret que durant aquests anys 
ha experimentat pocs canvis. A l’interior hi havia un grup de 
jovençans en una foto antiga de l’any 27; fa vint anys molts 
d’ells ja havien mort, ara ja tots ens han deixat.

En Pere Mulet comentava un document (fotocopiat a les 
pàgines centrals) referent a la “Villa de Algayde. Estado de 
sus frutos y manufacturas desde primero de Enero hasta fin 
de Diciembre de 1801”; el document ens dóna una visió molt 
clara dels productes cultivats, amb dèficit i excedents, i dels 
oficis que s’hi practicaven; es detallen preus i consum. En 
fi, un paper molt interessant.

Es començava a parlar de les eleccions municipals que s’acos-
taven: ho feia Un Sord i també n’Andreu Majoral amb el títol 
“La moguda política”. N’Alexandre Pizà ens informava de la 
colelitiasi o litiasi biliar que, per entendre’ns, és la formació 
de concrecions o càlculs (“pedres”) a les vies biliars. Una 
afecció ben freqüent.

En Xesc Oliver feia una mica d’història del molí de Son 
Campà; per cert, en Xesc havia parlat el mes anterior de la 
Mare de Déu de Lourdes de Pina i reproduíem una carta 
de Don Guillem Massot (aleshores propietari de Son Perot i 
descendent del fundador de la festa) concretant i rectificant 
uns quants punts d’aquell escrit.

Trobam en aquest número de la revista una col·laboració 
firmada per “Gínjol” sobre cultura popular i la seva degene-
ració, que no va caure gens bé entre les autoritats polítiques 
locals i autonòmiques; també era molt dura la pàgina d’en 
Calaix Desastre; i l’editorial (“Si voleu perdre el temps”) 
igualment donava branca. Es veu que tenguérem un mes 
que ens agafà alçurats.

Finalment recordarem que en Miquel Fiolet tenia una xerra-
deta amb en Manuel Osuna. El tema, evidentment, era el de 
l’excursionisme i de la seva feina dins el Grup Excursionista 
de Mallorca com a organitzador i guia; també participava 
activament en les excursions de l’Obra Cultural d’Algaida.
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Dimecres dia 11 d’octubre 
a les ��.30 h
a la placeta de l’església:
Concert del grup S’Arrual Jazz Mort. 
Presentació a càrrec de Jaume Mateu, 
president de l’Obra Cultural Balear, i 
lectura del manifest SUS MALLORCA!

Dijous dia 1� d’octubre
a partir de les 9.30 h a la plaça:
It inerar i cultural a peu pel terme 
d’Algaida: visita de l’església parroquial 
(explicació dels retaules a càrrec de 
Miquel Àngel Capellà i de l’edifici a 
càrrec de Pere Mulet); creu del Cementeri 
Vell de Binicomprat; visita de l’ermita de 
Castellitx, on dinarem. Heu de dur pa i 
taleca; l’Obra Cultural Balear us convida 
a vi i aigua.

Divendres dia 13 d’octubre
a les �1.30 h 
al local social de la Placeta:
Projecció del vídeo SUS MALLORCA!
Conferència a càrrec del professor Antoni 
Ignasi Alomar sobre el 1r Congrés 
Internacional de la Llengua Catalana, 
del qual enguany celebram el primer 
centenari.

Dissabte dia 14 d’octubre
Dins el marc de la Fira d’Algaida �006, 
exposició commemorativa del centenari 
del 1r Congrés Internacional de la Llengua 
Catalana i del 20è aniversari del 2n 
Congrés Internacional de la Llengua 
Catalana. També, taula informativa de les 
activitats dels Joves de Mallorca per la 
Llengua.

Al vespre, i al nostre local, hi haurà 
la tradicional Assemblea de socis i 
sòcies, amb sopar inclòs. Durant l’acte 
es projectaran fotografies de Jerònia Pou 
que resumeixen els darrers anys de la vida 
cultural algaidina.

Altres activitats 
previstes per al 
mes d’octubre

Diumenge dia ��, Excursió:
Partirem de Cala Mesquida (dins el terme 
de Capdepera), passarem per Cala Torta 
(ja dins el terme d’Artà) i arribarem fins 
a Es Matzocs, sempre per camins de 
pescadors que voregen la costa. És una 
caminada fàcil d’unes 4’5 hores de durada 
en total, que ens permetrà, si el temps 
acompanya, prendre el darrer bany de la 
temporada. La sortida serà des de la plaça 
a les 9 h.

Programa d’actes 
del SUS Mallorca! a Algaida
Organitzats per l’Obra Cultural Balear en col·laboració amb l’Ajuntament d’Algaida
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PLA D’OBRES I SERVEIS �007

L’Ajuntament Ple, a la sessió extraordinària que 
va tenir lloc el 27 de setembre, va acordar, amb 
els vots favorables de l’equip de Govern (PSOE-
UM) i del representant del PSM-EN i l’abstenció 
dels regidors del grup Popular, sol·licitar al Con-
sell Insular de Mallorca la inclusió de la següent 
obra dins el Pla d’Obres i Serveis de 2007.

Pavimentació del camí de Castellitx per Bini-
comprat. Aquest projecte està redactat per l’en-
ginyer Pere Ventayol March i té un pressupost de 
128.910,74 €. Es sol·licita al Consell Mallorca un 
80 %, 103.128,59 €. L’Ajuntament n’assumirà el 
20 % restant, que ascendeix a 25.782,15 €. 

Si s’aprovàs la seva inclusió dins el Pla d’Obres i 
Serveis, aquestes obres començarien el setembre 
de l’any 2007.

CONSTRUCCIÓ NOU DIPÒSIT REGULADOR

Aquest estiu s’han inaugurat les obres que con-
necten la xarxa de subministrament d’aigua 
potable entre els nuclis d’Algaida i Pina. Aquesta  
millora implica que el dipòsit d’aigua d’Algaida 
ha de servir de dipòsit regulador a Algaida i a 
Pina i, com que el volum d’aquest dipòsit és de 
600 m3, fa necessari la construcció d’un nou 
dipòsit regulador a la zona de son Micola, molt 
a prop de l’actual dipòsit.

Amb l’objecte de construir el nou dipòsit, 
l’enginyer del Consell de Mallorca, Martí Vila 
Jaume, ha redactat el projecte de construcció 
d’un dipòsit regulador de 1000 m3 de cabuda 
amb un pressupost de 306.659,58 €.

Per finançar aquest projecte, el Consorci d’Ai-
gües del Pla de Mallorca va aprovar a la junta, 
que va tenir lloc a Algaida el passat 26 de setem-
bre, finançar amb un 89,37 %, 274.061,67 €, el 
cost d’obra. L’aportació que correspon a l’Ajunta-
ment és del 10,63 %, 32.597,91 €. L’Ajuntament 
sol·licitarà al Consorci d’Aigües d’Algaida que 
assumeixi el finançament d’aquest 10,63 %.

Actualment l’expedient per a la compra de la 
finca on s’ha d’ubicar el dipòsit segueix el seu 
procediment administratiu.

ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DE 
PAVIMENTACIÓ DEL CAMÍ DE MUNTANYA, 
�a FASE

La Junta de Govern Local, a la sessió que va 
tenir lloc el passat 13 de setembre i a proposta 
de la mesa de contractació, va adjudicar l’obra 
de pavimentació del camí de Muntanya, 2a fase, 
a l’empresa Obres i Pavimentacions MAN, SA, 
per un import de 77.245,00 €. Dins les millores 
ofertes per aquesta empresa, hi figura la pavi-
mentació del camí de la Torreta.

El finançament d’aquesta obra correspon amb 
un 70% a la Conselleria d’Agricultura i el 30% 
restant a l’Ajuntament d’Algaida. La pavimen-
tació d’aquests dos camins es realitzarà dins 
aquest mes d’octubre.

El 27 de setembre es va signar el conveni entre 
la Conselleria d’Agricultura i Pesca i l’Ajunta-
ment d’Algaida que regula les ajudes per a la 
pavimentació del camí de Muntanya i del camí 
Vell de Porreres, que s’arreglarà l’any 2007. 
Signaren el conveni la consellera d’Agricultura 
i Pesca, Margalida Moner i en representació de 
l’Ajuntament d’Algaida, la 1a tinent de batle,  
Antònia Ramis.

ESPAI PÚBLIC DE RANDA

El passat 28 de setembre, la Comissió Insular 
d’Urbanisme va aprovar definitivament la 
modificació puntual número 1 de les Normes 
Subsidiàries de Planejament Urbanístic del mu-
nicipi d’Algaida. Aquesta modificació  puntual, 
aprovada provisionalment per l’Ajuntament ple 
el passat 11 d’abril, té per objecte la ubicació a la 
parcel·la correcta del sistema general en sòl rústic 
destinat a l’aparcament i espai lliure a Randa. 
Una vegada publicada al BOIB aquesta modifi-
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cació, l’Ajuntament iniciarà la contractació de les 
obres de l’aparcament i espai lliure que s’han de 
realitzar en aquesta parcel·la i les obres de millora 
dels carrers de l’Església i de la Font.

Abans ha estat necessari actualitzar el pressupost 
d’aquest projecte, ja que fou redactat l’any 2004 
per l’arquitecta municipal, Aina Cifre Bibilo-
ni. Per això la Junta de Govern Local, que va 
tenir lloc el passat 25 de setembre, va acordar 
l’aprovació de la revisió d’aquest projecte que 
té un cost revisat de 531.730,52 €, un 21 % 
més que l’anterior pressupost, que ascendia a 
438.279,70 €.

Aquest projecte té una subvenció de la Conse-
lleria de Turisme del Govern de les Illes Balears 
de 347.284,40 €, que correspon al 60,90 % del 
seu finançament i una subvenció de 92.856,37 
€, 16,28 %, del Ministeri de l’Habitatge. La 
resta 130.142,68 €, un 22,82%, correspon a 
l’Ajuntament d’Algaida. 

ENLLUMENAT PÚBLIC DE RANDA

Amb la finalitat de millorar l’enllumenat públic 
de Randa, s’ha sol·licitat una subvenció a la 
Conselleria de Comerç, Indústria i Energia que 
té com a objectius incrementar l’eficiència ener-
gètica i la reducció de la contaminació lumínica 
en l’enllumenat urbà de Randa.

Per realitzar aquesta actuació s’ha contemplat el 
canvi de lluminàries, la instal·lació d’alt rendi-
ment lumínic i l’augment de punts de llum, que 
passaran de trenta-set punts a seixanta.  

Aquesta millora afectarà tots els carrers de Ran-
da, excepte els carrers de l’Església i de la Font, 
ja que en aquests carrers està previst el canvi de 
l’enllumenat al projecte de reforma i millora 
d’aquests carrers que té aprovat l’Ajuntament.

El pressupost és de 47.170,00 € i per al seu finan-
çament s’ha sol·licitat una subvenció del 75% a 
la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia. 
La resta l’aportarà l’Ajuntament d’Algaida.

REHABILITACIÓ I MILLORA DE SA PLAÇA 
DE PINA
Una vegada passades les festes de sant Cosme i 
sant Damià han començat les obres de rehabi-
litació i millora de la plaça de Pina. 

MILLORA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC 
D’ALGAIDA
Segueixen les actuacions per millorar l’enllume-
nat públic d’Algaida. Actualment s’està millo-
rant l’enllumenat del carrer de Palma.

PAVIMENTACIÓ DEL PARC INFANTIL DE LES 
ESCOLES
A finals del mes de setembre s’ha instal·lat el 
nou paviment homologat de cautxú al parc 
infantil, situat al recinte de l’edifici d’educació 
infantil on hi ubicada la escola municipal, EEI 
Flor de Murta, i les aules d’educació infantil 
del CP Pare Pou, abans del seu trasllat al nou 
edifici escolar. 

FIXACIÓ NOM DE CARRER
A la sessió ordinària que va tenir lloc el passat 
7 de setembre, l’Ajuntament Ple va aprovar per 
unanimitat denominar com a carrer del Lle-
doner el carrer que té l’entrada pels Cavallers, 
del qual és perpendicular, i paral·lel al carrer 
d’Antoni Maura.

IMPOSTS I ORDENANCES MUNICIPALS
A la mateixa sessió es va aprovar provisionalment 
la modificació dels següents imposts i taxes 
municipals:
Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa 
Urbana. Amb els vots favorables de l’equip de 
Govern (PSOE-UM), del representant del PSM-
EN i l’abstenció del grup Popular, es va aprovar 
la modificació del tipus de gravamen, que queda 
fixat en el 0,652. S’ha de recordar que les fa-
mílies nombroses tenen dret a una bonificació 
d’aquest impost, si bé ho han de sol·licitar dins 
el primer trimestre de l’any 2007.
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Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica. 
Amb el vots favorables de l’equip de Govern 
(PSOE-UM), del representant del PSM-EN i 
l’abstenció del grup Popular, es va aprovar la 
modificació del coeficient , que queda fixat amb 
l’1,66504. Igualment, s’ha de recordar que els 
vehicles que tenen una antiguitat mínima de 
vint-i-cinc anys es poden beneficiar amb una 
bonificació del 100%. Així mateix, per poder 
gaudir d’aquesta bonificació els propietaris dels 
vehicles ho han de sol·licitar.
Ordenança fiscal de l’Impost de Construcci-
ons i Obres. Amb el vots favorables de l’equip 
de Govern (PSOE-UM), del representant del 
PSM-EN i l’abstenció del grup Popular, es va 
aprovar la modificació de l’Ordenança Fiscal 
de l’Impost de Construccions i Obres, el tipus 
de gravamen del qual queda fixat en un 3% 
sobre tot tipus d’obres i construccions objecte 
d’aquest impost.
A la sessió extraordinària que va tenir lloc el 
passat 27 de setembre, l’Ajuntament Ple va apro-
var, amb el vots favorables de l’equip de Govern 
(PSOE-UM), del representant del PSM-EN i 
l’abstenció del grup Popular, la modificació de 
l’Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per a 
l’expedició de documents o actuacions munici-
pals a instància de part.
A la mateixa sessió, l’Ajuntament ple va acordar, 
amb el vots favorables de l’equip de Govern 
(PSOE-UM), del representant del PSM-EN i 
l’abstenció del grup Popular, l’aprovació provi-
sional de la imposició de la taxa de cementiris 
municipals i, simultàniament, l’ordenança cor-
responent i les seves tarifes.
Les tarifes que fixa aquesta ordenança són les 
següents:

Concepte Quantia
a) Serveis funeraris

Inhumacions 30 €
Exhumacions 30 €

b) Serveis administratius
Transmissions  de drets funeraris per unitat d’enterrament 15 €
Reconeixement de drets funeraris per unitat d’enterrament 15 €
Per expedició de cada títol 3 €

c) Aprofitament especial de domini públic
Per concessions temporals d’unitats d’enterrament a les sepultures municipals:

Període inicial (cinc anys) 120 €
Primera pròrroga ( tres anys) 100 €
Segona pròrroga (dos anys) 75 €
Última pròrroga (un any) 50 €

Totes aquestes ordenances es començaran a 
aplicar a partir de l’1 de gener de 2007.

MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DELS LLOCS 
DE TREBALL

L’aprovació de les NNSS del municipi i la proxi-
mitat i millora de les comunicacions amb Palma 
són factors, entre d’altres, que han provocat un 
augment demogràfic molt important al nostre 
municipi, un 33,25 % en els darrers deu anys.

Aquest fet ha tingut efectes sobre els serveis 
municipals. I, entre els quals, l’educatiu és un 
dels més afectats, ja que una part important 
de l’increment de la població correspon a gent 
jove.

Això ha implicat la construcció de noves aules, 
un edifici d’educació infantil amb sis unitats, al 
Col·legi Públic Pare Pou, que a partir del passat 
25 de setembre ja hi acudeixen els alumnes 
d’aquest cicle. Igualment, per a aquest mateix 
curs l’Ajuntament ha augmentat amb una aula 
d’un any els serveis educatius de l’EEI Flor de 
Murta.

Això ha implicat la necessitat  d’incrementar 
el nombre d’operaris del serveis de neteja que 
actualment té la plantilla municipal, ja que la 
posada en marxa del nou edifici d’educació in-
fantil requereix més personal per poder prestar 
els servei amb qualitat i eficàcia.

Per altra part, l’ampliació d’una nova aula per a 
infants d’un any a l’EEI Flor de Murta, d’acord 
amb la Legislació vigent, requereix que els 
educadors que prestin aquest servei tinguin la 
titulació com a mínim de tècnic de grau superior 
d’educació infantil.



NÚMERO 310 | 15

En aquest sentit, l’Ajuntament Ple, a la sessió 
ordinària que va tenir lloc el 7 de setembre, va 
acordar amb el vot favorable dels regidors de 
l’equip de Govern (PSOE-UM) i del represen-
tant del PSM-EN i l’abstenció dels regidors del 
PP, modificar la relació de llocs de treball vigent 
en els següents extrems:

1. Serveis operatius. Augmentar en dos 
llocs de treball d’operari de neteja, amb les 
mateixes característiques que les actuals.

2. Serveis educatius. Augmentar en un lloc 
de treball d’educadora infantil, amb les mateixes  
característiques que les actuals.

El sistema per a la contractació de personal 
laboral eventual ha estat a través del Servei 
d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB,) mit-
jançant oferta de treball genèrica per cobrir 
dues vacants d’operaris de neteja amb caràcter 
d’interinitat i una vacant d’auxiliar educadora 
per un període de treball que finalitza el 30 de 
juny de 2007.

El Servei d’Ocupació de les Illes Balears ha 
ofert la possibilitat de presentar-se a la selecció 
als que figuren inscrits al registre de deman-
da de treball d’operaris de neteja al municipi 
d’Algaida i d’auxiliar educadora, no només als 
dels municipi d’Algaida, ja que són molt pocs, 
sinó a la resta d’illa.

Per altra part, mitjançant edicte que es va penjar 
als taulers d’anuncis de l’Ajuntament, Casa de 
la Vila, plaça d’Algaida, can Lluís a Pina i a la 
placeta de l’església de Randa es va anunciar 
públicament l’oferta de treball i el període per 
fer la inscripció al SOIB.

Al tancament d’aquesta informació encara no 
s’ha realitzat la selecció del personal per cobrir 
aquestes vacants. 

PINA CLUB DE FUTBOL

El passat 23 de setembre dins les festes de sant 
Cosme i sant Damià, tingué lloc, al camp de 
futbol del Figueral de Pina, la presentació oficial 
del Pina Club de Futbol i el primer partit en 
competició oficial, en aquest cas contra l’Atlètic 
Santa Eugènia.

Des d’aquestes pàgines volem felicitar el seu 
president, Francisco Bibiloni Saste i la seva junta 
directiva, els jugadors, els tècnics i els aficionats i 
tots els que han fet possible la fundació d’aquest 
club i el seu debut a la competició oficial que sens 
dubte servirà per fomentar l’activitat esportiva 
del municipi.  

150è ANIVERSARI DE LES GERMANES 
FRANCISCANES

El 14 de setembre, a la Seu es va celebrar l’Eu-
caristia presidida pel bisbe de Mallorca, que va 
significar la cloenda dels actes que s’han celebrat 
durant aquest any en motiu del 150 aniversari de 
la fundació de la congregació de les Germanes 
Franciscanes Filles de la Misericòrdia.

Des de l’Ajuntament d’Algaida volem felicitar la 
congregació per aquest aniversari i a la vegada 
agrair la tasca social que durant aquests anys han 
desenvolupat, especialment al poble de Pina.

PRESENTACIÓ DEL PROGRAMA ACTIVEM ES 
PLA

El passat 13 de setembre, la Unió de Coope-
ratives de Treball de les Illes Balears va pre-
sentar al casal Pere Capellà els resultats finals 
del programa de dinamització comunitària i 
econòmica Activem es Pla. Aquest programa ha 
tingut per finalitat impulsar la creació de petites 
estructures productives i socials per afavorir la 
creació de nous llocs de treball als municipi del 
Pla de Mallorca.

Aquest programa a comptat amb el suport de 
la iniciativa comunitària Leader +. A l’acte hi 
assistiren la consellera de Cooperació Local del 
Consell de Mallorca, Catalina Julve; en repre-
sentació de la Conselleria d’Agricultura i Pesca, 
el gerent del FOGAIBA, José María González 
Ortea; en representació de l’Admnistració de 
l’Estat, el delegat a les Illes Balears del Ministeri 
d’Agricultura i Pesca, Antoni Perelló, i el batle 
d’Algaida, entre altres autoritats.
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DONACIONS
Durant els mesos de juliol i setembre hem re-
gistrat a la biblioteca un total de 317 exemplars. 
Provenen del Centre Coordinador de Bibliote-
ques de Mallorca, de la compra de l’Ajuntament 
d’Algaida i de donacions d’entitats i particulars. 
Des d’aquí volem tornar agrair a la família Ba-
llester Salas, Antonio Cañellas, Jaume Falconer, 
Albert Herranz, Gabriel Janer i Jaume Serra 
la seva desinteressada aportació de llibres a la 
Biblioteca d’Algaida.

CICLE DE CONFERÈNCIES
Amb el patrocini de l’Obra Social de la Funda-
ció «La Caixa», La Biblioteca Municipal-Punt 
d’Informació Juvenil d’Algaida, ha programat 
els següents cicles de conferències.

CICLE: Un passeig per l’alimentació de les Illes 
Balears al llarg de la història.
• Divendres, 20 d’octubre de 2006

Conferència: (1) L’alimentació a les Illes 
Balears a l’ època de les grans civilitzacions de 
l’antiguitat. A càrrec de Josep A. Tur Marí.

•Divendres, 27 d’octubre de 2006
Conferència: (2) L’alimentació a les Illes Ba-
lears a l’ època medieval. A càrrec d’Antoni 
Pons Biescas.

CICLE: Mitologia i llegendes de Balears: anàlisi 
i interpretacions
• Divendres, 3 de novembre de 2006

Conferència: (1) Història i classificació dels 
mites i llegendes a Balears. A càrrec de Carlos 
Garrido Torres.

• Divendres, 10 de novembre de 2006
Conferència: (2) La permanència de mites i 
llegendes en el món actual. A càrrec de Carlos 
Garrido Torres.

CICLE: Conviure amb els majors. Alzheimer
• Divendres, 17 de novembre de 2006

Conferència: (1) Jo cuido un malalt d’alzhe-
imer: Impacte psicològic als cuidadors de 
malalts d’alzheimer. A càrrec d’Agnès Oliver 
i Mora.

• Divendres, 24 de novembre de 2006
Conferència: (2) Alzheimer: La memòria de 
l’oblit. A càrrec d’Agnès Oliver i Mora.

Totes les conferències tindran lloc a les 21.00 
hores a l’auditori del casal Pere Capellà d’Algaida 
(C/ des Cavallers, 22).

NOVETATS
Seguidament us oferim llistat amb una selecció 
de títols incorporats els dos darrers mesos a la 
biblioteca.
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BOIX, J. ; ESPADA, A. Mens sana in corpore 
insepulto. Últimes conversacions amb Mariano de 
la Cruz. Ed. 62, 2002.
SÀNCHEZ-MÚSTICH, C. Peret, l’ ànima d’un 
poble. Ed. 62, 2005.
SASTRE, J. Conversa amb Gabriel Cañellas. 
L’amo en Biel. Lleonard Munatner, 2003.
SIMÓ, J. C. Ramon Llull, de l’Edat Mitjana a 
l’Humanisme. Patronat de l’EMM, 2002.

CIENCIES SOCIALS
BANDERA, M. Custodia compartida. Arco 
press, 2006.
BERNAT, C. M. L’anhel de tornar a Sóller. Emi-
grants: canvi social i progrés econòmic. El Gall, 
1999.
GOMILA, M. A. Família i herència a Mallorca. 
Docuementa, 2004.
MOLL, J. Nacionalisme i reforma constitucional. 
Moll, 2005.
PALOU, J. El País, la quinta columna. L’anticata-
lanisme d’esquerres. Documenta, 1999.
PÉREZ ABELLÁN, F. ¿Quién es el asesino? 
Martínez Roca, 2001.
PONS, D. L’educació, el repte de la complexitat. 
El far de les Crestes, 2004.
QUETGLAS, A. Es Firó de Sóller. As. Cultural 
Índex, 2005.

DVD DE VÍDEO
ALLEN, W. Zelig. 
BECKER, W. Good bye, Lenin!. 
CATTANEO, P. Full Monty. 
CHAPLIN, C. Candilejas. 
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CUMMINGS, J. Los hermanos Marx en el Oeste. 
DALDRY, S. Billy Elliot. 
GARNETT.  El cartero siempre llama dos veces 
(1946).
HILL, G. R. Dos hombres y un destino. 
KAZAN, E. Al este del Edén. 
LEE, A. Brokeback mountain. Territorio vedado. 
MAGUIRE, S. El diario de Bridget Jones. 
MANKIEWICZ, J. L. Historias de Filadelfia. 
MANN, D. Pijama para dos. 
MARSHALL, R. Memorias de una gheisa. 
MARTÍNEZ-LÁZARO. Los dos lados de la cama. 
NEWELL, M. Cuatro bodas y un funeral. 
NICHOLS, M. El graduado. 
SALVATORES, G. Mediterráneo.
SCHWENTKE, R. Plan de vuelo: desaparecida. 
SHERIDAN, J. En el nombre del padre. 
VIDOR, C. Gilda. 
WILDER, B. Con faldas y a lo loco. 

HISTORIA
BENGTSON, H. Historia de Grecia. Gredos, 
2005.
BURCKHARDT, J. Historia de la cultura griega. 
RBA, 2005.
GIBBON, E. Historia de la decadencia y caída del 
Imperio Romano. RBA, 2005.
GILI, A. Artà en el segle XVII. Lleonard Mun-
taner, 2003.
MOMMSEN, T. Historia de Roma. RBA, 
2005.
MORADIELLOS, E. Franco frente a Churchill. 
Península, 2005.
OLAYA, F. La gran estafa: Negrín, Prieto y el 
Patrimonio español. Libertarias, 1996.
SPENGLER, O. La decadencia de Occidente. 
RBA, 2005.

NARRATIVA
AUSTER, P. Bogeries de Brooklyn. Edicions 62, 
2006.
BECCARIA, L. Mariposas en la nieve. Anagra-
ma, 2006.
BENNASSAR, B. El galeote de Argel. Edhasa, 
1996.
CABRÉ, J. El virus de la tristesa. Moll, 2006.
CAMILLERI, A. Un mes amb Montalbano. Ed. 
62, 2004.
COCKEY, T. El caso del enterrador y la niñera. 
Roca, 2004.
CUCARELLA, T. Heretaràs la terra. Tres i 
Quatre, 2006.

CUNNINGHAM, M. Les hores. Ed. 62, 2004.
FALCONES, I. La catedral del mar. Grijalbo, 
2006.
FORRELLAD, L. Foc latent. Angle, 2006.
GORKI, M. La madre. Edimat, 2004.
HAWKE, E. Estat d’excitació. Destino, 2001.
IRVING, J. Fins que et trobi. Edicions 62, 2006.
JANER MANILA, G. Que nos se’t mori el temps. 
Lleonard Muntaner, 2006.
KONRÁD, G. El reloj de piedra. Alianza, 2006.
LE CARRÉ, J. El sastre de Panamà. Ed. 62, 2004.
LEON, D. Cristall enverinat. Edicions 62, 2006.
LEVI, P. Historias naturales. El Aleph, 2006.
LISPECTOR, C. La ciudad sitiada. Siruela, 2005.
MENDOZA, E. Mauricio o las elecciones primarias. 
Seix Barral, 2006.
MICHON, P. Cuerpos de Rey. Anagrama, 2006.
OZ, A. Inesperadament al fons del bosc. La Magrana, 
2006.
PETERS, E. Un dulce sabor a muerte. Grijalbo, 
1989.
PHILLLIPS, A. L’egiptòleg. Columna, 2204.
REZA, Y. En el trineu de Shopenhauer. Anagrama, 
2006.
RONCAGLIOLO, S. Abril rojo. Alfaguara, 2006.
SAMPEDRO, J. L. La senda del drago. Areté, 
2006.
SUBIRÓS, P. Ara sé que és ella. Edicions 62, 2006.
TAN, A. Un lloc sense nom. Edicions 62, 2006.
TEIXIDOR, E. Laura Sants. Columna, 2006.
TORRENT, F. Cavall i rei. Cercle de lectors, 
1990.
TRAPIELLO, A. Los amigos del crimen perfecto. 
Planeta de Agostini, 2003.
YOSHIMOTO, B. N. P. Tusquets, 2006.

POESIA
HERRANZ, A. Els llums encisadors. Fundació “Sa 
Nostra”, 2005.
HOMER. La Ilíada. Selecta, 1986.
MARAGALL, J. Antologia poética. Sàpiens, 2005.
SALVAT-PAPASSEIT, J. Antologia de poemes. Sà-
piens, 2005.

FILOSOFIA RELIGIÓ  PSICOLOGIA
ELIADE, M. Historia de las creencias y de las ideas 
religiosas. Gredos, 2005. 
ESCARDÓ, L. Cómo superar una crisis. Comunidad 
de Madrid, 2004. 
GUTHRIE, W. K. C. Historia de la filosofia griega. 
Gredos, 2005.
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El passat 26 de setembre celebràrem tots els pi-
ners les nostres festes patronals, els Sants Metges. 
Com ja és costum de cada any foren unes fetes 
una mica més “íntimes” (per dir-ho de qualque 
manera) que les passades festes d’estiu; això no 
vol dir, ni molt manco, que hi hagi faltat alegria 
i diversió a l’assumpte, sinó tot el contrari. 
Així doncs, redactaré una recopilació del que 
han donat de sí les festes d’enguany.
El divendres abans de festes, durant el vespre a la 
Font hi hagué una mena d’acte de presentació del 
COF (Comité Organitzador de Festes) a davant 
la gent del poble. El motiu d’aquest acte era fer 
arribar a la gent la notícia que ja ens havíem 
constituït com una associació juvenil pròpia-
ment dita, és a dir, amb caràcter legal; a més 
també volguérem donar a conèixer els nostres 
propòsits. Es va convidar els assistents a gelat i 
ensaïmada, i tot acabà, com no, amb música i 
rialles fins a ben entrada la matinada. 
 
L’endemà, dissabte, tot estava preparat al Camp 
de Futbol del Figueral per fer la presentació del 
nou equip del poble, el PINA CF. Primer de 
tot es va disputar un partidet entre els infants, 
llavors sonaren les xeremies i començà l’ acte 
protocol·lari, amb la presència de diverses au-
toritats insulars i locals. La treta d’honor del 
partit la dugué a terme l’exjugador i capità del 
RCE Mallorca Chichi Soler. El resultat de l’en-
contre fou el menys rellevant, ja que la festa fou 
esplèndida gràcies al centenar de persones que 
se aproparen al camp per donar suport a l’equip, 
en la que de ben segur serà una de les fites més 
importants de la seva història com a club.
 
I el vespre a plaça, sopar a la fresca i play-back; 
a prop de 700 persones s’aplegaren per compar-
tir la vetllada i gaudir d’un espectacle més que 
digne, i que, pel que sembla, de cada any la cosa 
va a més. Fou una vertadera pena que tot acabàs 
amb aigua, llamps i trons i la gent corrent d’una 
banda a l’altra. 

El diumenge ja no plovia i a les vuit del matí 
repicaren les campanes de l’església per despertar 
els que encara dormien, per així donar comen-
çament a una nova edició del Bon Dia Pina!!...
Xocolata, ensaïmada i piners amb pijames això 
és el que es va veure; llavors es va col·locar un 
castell inflable damunt la plaça per tal que els 
al·lots jugassin. 
 
A la Font al migdia ja hi tornava haver-hi 
“menjua”, l’Ajuntament convidava al poble a 
una enorme paella per a 300 boques. Pel que es 
diu molta gent externa hi va comparèixer i no 
tanta de Pina; de paella no en va sobrar gens, 
és més, fins i tot en faltà per a qualcú. A més hi 
ha hagut gent que troba que s’hauria de trobar 
el sistema per frenar aquesta afluència massiva 
de gent externa. 
 
En haver dinat, a la plaça es feren jocs per als 
infants i les cintes (enguany repartint premis 
com si es tractàs d’una tómbola). 
 
Dilluns a vespre es feren les finals del Torneig 
de Truc a Can Sastre, i posteriorment sopar a la 
fresca (i tanta fresca que feia) i entrega de pre-
mis. Per cert, la parella guanyadora (contra tot 
pronòstic) fou la formada per en Llorenç Borràs 
i n’Eduard des Molí, enhorabona al·lots. 
 
Finalment, el dimarts fou festa grossa, amb 
missa solemne a l’església, on a més es va fer 
el ball de l’oferta. Com sempre la festa anava 
dirigida als nostres majors, que tancaren les 
festes amb un refresc damunt plaça (crec que 
haurà estat el darrer acte que se celebri a l’actual 
plaça, ja que ben aviat començaran les obres de 
remodelació). 
 
I fins aquí; segur que podria haver afegit un 
grapat de temes d’actualitat, però ja en farem 
ressò el mes que ve. 

Crònica d’un xafarder
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Esports 
 
Ja ha arrancat la temporada per al Pina CF i, de 
moment, els resultats no han acompanyat gaire. 
Aquests han estat els marcadors dels darrers 
encontres: 
 
UE Lloret 5 - Pina CF 3 (amistós) 
At Sta Maria 3 - Pina CF 1 (amistós) 
CE Algaida (Juvenil) 2 - Pina CF 1 (amistós) 
UE Porreres 5 - Pina CF 1 (Copa Federació) 
Llubí 1 - Pina CF 1 (amistós) 
Pina CF 0 - At Sta Eugènia 2 (Copa Federació) 

 
Cal dir que hi ha molta feina per fer, ja que més 
de la meitat de l’equip no es coneixia o bé feia 
anys que no jugaven a futbol. Haurem de tenir 
una mica de paciència, encara que les victòries 
no es faran esperar gaire ja que hi ha símptomes 
de notable millora. Ànims!!! 

Medalles 
 
A les balladores de Pina; tant per les que ara 
comencen, com per les que ja fa molts d’anys que 
ballen l’oferta. Que gràcies a elles aquesta flama 
no s’ha apagat, i esperam que continuï així...
 
 Garrotades 
 
Festes a part, no tot són comentaris bons a 
la plana pinera d’aquest mes, ja que una altra 
vegada ens trobam amb l’obligació (que s’està 
convertint en un trist costum) de queixar-nos 
del lamentable estat en què es troba el Punt Verd 
del nostre poble. 

 
Paradoxalment, el lloc que hauria de servir per 
separar correctament els fems per a un tracta-
ment adequat, i col·laborar en la reducció de les 
deixalles i la contaminació, s’està convertint en 
un abocador incontrolat de tota casta de fems, 
just a l’entrada del poble.

Amb aquest comportament tan incívic l’únic 
que feim és embrutar ca nostra i donar una mala 
imatge de nosaltres mateixos. I ja sabem que no 
som els piners els únics responsables d’això (al 
contrari, som els primers interessats que aquesta 
situació no es produeixi), sinó que hi ha molta 
de gent externa que aprofita la deixadesa que 
pateix el Punt Verd per deixar el fems de qual-
sevol manera; ni tampoc és culpa únicament de 
l’Ajuntament. 

 
No és la primera vegada que en xerram des 
d’aquí (per desgràcia no duu camí de ser-ne la 
darrera) i no ens estendrem més a repetir allò 
que hem comentat tantes vegades, però és ben 
hora que es faci qualque cosa per arreglar aquest 
tema. 
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Etimologia
El nom genèric, Lavandula, deriva del llatí lavare 
= rentar, fent referència al fet que són plantes 
usades per aromatitzar aigües de locions i banys. 
El nom específic, dentata fa referència que les 
seves fulles són dentades al marge.

Descripció 
Planta de la família de les Labiades o Lamià-
cies. 

Aquesta espècie és un arbust (faneròfit) que 
pot assolir un metre i mig, rarament més. Les 
branques són dretes, de secció quadrangular 
i color verd blanquinós. Les fulles es troben 
disposades de forma oposada, són sèssils, de 
forma oblonga linear, amb els marges dentats 
o fistonat, i amb el marge revolut. Les plantes 
que creixen a l’ombra, o que són cultivades, 

tenen la làmina plana. Les flors es troben sobre 
inflorescències en forma d’espiga, en concret una 
espiga de cimes. A l’axil·la de cada bràctea que 
forma l’espiga neixen entre 3 i 7 flors, i a l’extrem 
tenen un conjunt de bràctees estèrils de color 
verd violaci. Les flors tenen un color de blanc a 
violaci i estan formades per un calze soldat, de 
5-6 cm de llargària, format per cinc sèpals, una 
corol·la soldada en tub, formada per cinc pètals, 
un androceu format per quatre estams, inserits 
a la corol·la, i que no sobresurten del seu tub, i 
per un gineceu format per dos carpels dividits, 
de tal manera que formen un ovari, dividit en 
quatre parts, un estil i dos estigmes. El fruit és 
de tipus núcula (se’l coneix com a tetranúcula pel 
fet d’haver-ne quatre dins cada calze), de color 
brunenc (semblen petites llenties). Aquests fruits 
romanen tancats dins el calze durant bastant de 
temps després de la maduració, això es deu al fet 
que el calze té el llavi superior més gros i n’actua 
com una tapadora. 

Presenta dues floracions al llarg de l’any, la pri-
mera s’inicia a finals de setembre i es prolonga 
fins a desembre, amb el fred de l’hivern davalla 
considerablement el nombre de flors, mentre que 
a la primavera torna a florir (de març a maig), si 
bé amb una intensitat generalment menor que 
a la tardor. A ambdues estacions, fructifica poc 
després.

És una planta de brolles (garrigues), especial-
ment de sòls pedregosos i de clima càlid, fins 
i tot pot ocupar els replans dels penya-segats, 
orientats al sud i oest principalment.  Llorenç Gil
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La garlanda
Convolvulus arvensis L.
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És una planta de distribució mediterrània occi-
dental. A Balears la podem localitzar a Mallorca 
i a Eivissa, on és una espècie comuna, si bé a 
Mallorca és localitzada. A Algaida també és una 
planta localitzada, ja que només viu als costers 
més càlids i pedregosos de la serra de Cura. 

Usos tradicionals 
En general, totes les lavandes, garlandes, espí-
gols, etc. (totes les espècies del gènere Lavandula) 
tenen un ús medicinal i aromatitzant. Com a 
medicinal són reconegudes les seves propietats 
digestives (per combatre els còlics i les indigesti-
ons tòniques), estimulants i antiespasmòdiques, 
quan es prenen en forma d’infusió. En ús extern 
s’usen contra el reumatisme. De tota manera, 
la composició de cada espècie, i fins i tot de 
les races de cada espècie, fa que l’efecte sigui 
molt variable. Així, altres espècies, no presents 
a Algaida, com L. spica (espígol) és la més repu-
tada com a medicinal, o com L. latifolia (espígol 
mascle) és la més usada en perfumeria.

 Pere Mulet

Fa
 a

ny
s

Fa �10 anys
Recollim avui una notícia de l’any 1796 sobre 
el cirurgià i metge al nostre poble. Recordem 
que el cirurgià era normalment un barber 
especialitzat en tasques sanitàries, era un ofici 
regulat per les normes del seu gremi; s’encar-
regava de la curació de llagues i fractures, de 
les sagnies, de l’aplicació d’emplastres i, en 
general, de la part exterior del cos; la medi-
cina ja era una especialització universitària i 
el metge es responsabilitzava de diagnosticar 
i curar les malalties internes del cos.

L’any 1796 a Algaida hi havia falta de ci-
rurgià; per això, a la sessió de l’Ajuntament 
s’informa “que Pere Juan Capallà fadrí mo-
rador en la Ciutad de Palma està exeminat 
i aprobat de Chirurgia i que és molt hàbil, 
i per ser sos pares naturals de esta Vila, se 
inclinàs en venir a residir en esta Vila, i 
exercitar son ofici de Chirurgia; i que per lo 
mateix, seria convenient que esta Universi-
dat li asistísim per are en pagarli el lloguer 
de casas...”. S’acorda contractar-lo amb una 
ajuda de vuit lliures anuals a més de “la 
partida que serà necessària annualment per 
lloguer de casas”.

Aquest mateix any el doctor Francesc Mulet 
informa que “per ser sol qui visita los malalts 
de esta Vila i son terma no pot asistir a tots 
ells”; en conseqüència “li apareix convenient 
que este Ayuntament acudi a la Real Auda. 
suplicant el que donàs permís al Doctor 
Jaume Mulet, Clerga, perquè pogués visitar 
i asistir als malalts de esta Vila i son ter-
me axí com lo practicava en altre temps”. 
S’acorda accedir a la petició i fer els tràmits 
pertinents.

És gairebé segur que els dos metges Francesc 
i Jaume Mulet eren familiars però no podem 
precisar-ne el parentesc; pareix clar que tot 
quedava en família.
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El teletransport. Una eina del futur?
Darrerament el temps és l’element clau en la 
nostra vida. Som la societat de l’estrès, i anam 
d’una banda a l’altra, utilitzant el mínim temps 
possible en els nostres desplaçaments. Sembla 
ser que la solució a aquest estalvi de temps és 
ampliar o construir noves carreteres i autopis-
tes, encara que aquestes tenen uns problemes 
anomenats embussos.
A la sèrie Star Trek, utilitzaven una alternativa 
força atractiva, ja que els membres de la tripu-
lació de la nau Enterprise s’introduïen en unes 
cabines transportadores i un segon després 
apareixien a la superfície d’algun planeta, sense 
cap necessitat d’haver-se mogut. Imaginau-vos 
la quantitat d’embussos que ens estalviaríem!!! 
Demà mateix totes les empreses de Mallorca 
haurien de tenir un aparell d’aquests per als seus 
treballadors!!! 
Així i tot, s’ha analitzat científicament aquesta 
possibilitat, per saber del cert si és possible tele-
transportar algú des d’un indret a un altre.
La teletransportació és coneguda com el despla-
çament d’un objecte d’un lloc a un altre, sense 
que es produeixi cap moviment de matèria. 
De resultats sobre aquesta ja n’obtinguérem al 
1993, quan la teletransportació es va introduir 
dins els temes de física experimental, i uns in-
vestigadors d’IBM confirmaren teòricament la 
seva viabilitat, sempre que l’objecte original fos 
destruït. Per tant, el procediment de l’aparell 
transportador començaria enregistrant la in-
formació de l’objecte (una formiga), traslladar 
aquesta informació a un altre lloc, “fabricant” 
allà una còpia idèntica (a la formiga) i finalment 
destruint l’objecte original. En realitat no seria 
un viatge, sinó una replicació!
A partir de la publicació d’aquests resultats, labo-
ratoris de tot el món varen començar a treballar 
en el model de transportació, fins que al 2004 
uns investigadors del departament d’Òptica 
Quàntica de la universitat de Canberra acon-
seguiren transportar un raig làser que contenia 

un missatge en forma de so d’alta freqüència a 
un metre de distància. Aquí no es tractava de 
transportar partícules aïllades, sinó propietats 
enregistrades en milers de milions de fotons (que 
és el que hi ha dins un raig làser).
La resta d’experiments realitzats fins avui, s’han 
basat en l’aplicació d’un fenomen de la física 
quàntica anomenat “principi de no localitat”, 
mitjançant el qual les propietats físiques d’una 
partícula (la seva energia, moviment i camp 
magnètic) poden manifestar-se en dos llocs a 
la vegada, sempre que la partícula s’hagi creat 
prèviament en el mateix procés que una altra. 
Segons aquest principi, quan aquestes dues es 
crearen (formant una unitat), a la pràctica es 
comportaven com una de sola, encara que se 
separassin i es trobassin a llocs diferents. Això 
significa que les modificacions que es facin a 
les propietats d’una d’elles apareixeran instan-
tàniament a l’altra partícula. Per tant, durant 
la teletransportació, el que es transfereix no és 
matèria ni energia, sinó la identitat quàntica de 
l’objecte. 
Això que sembla tan complicat d’entendre, no-
més és per descriure el transport d’una simple 
partícula minúscula, però imaginau-vos els 
problemes que hi hauria per transportar un sac 
de moltíssimes partícles, com podria ser una 
persona.
Una persona adulta amb un pes dins la normali-
tat conté uns deu mil quatrilions d’àtoms, que, si 
s’han de codificar, sembla una tasca impossible. 
I encara ho és més si aquests s’han de copiar a 
una altre lloc, “fabricar” al lloc elegit una rè-
plica i destruir-ne l’original. Per aquest motiu, 
en veure alguna màquina per teletransportar 
persones a la televisió, ja sabreu fins a quin punt 
és només ficció.
En tot cas, aprendre a teletransportar un làser, 
suposa una enorme evolució en els sistemes de 
comunicació, tant a nivell de rapidesa, com 
de seguretat, ja que els missatges interceptats, 
difícilment serien desxifrats...
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Miquel Serra

“Pina 5 km”, informa el rètol de fusta als hipotètics ciclistes. Però al camí de Ruberts a Pina, 
només hi trobam vehicles de quatre rodes... i una parella de cans molt renouers. Passades 
les cases de Son Corró, caminam una estona amb la companyia de la sèquia que discorre 
entre magnífiques alzines. La sèquia, que abans alimentava amb aigua del torrent el molí de 
Son Campà, i que ara alimenta la nostra fantasia amb el record d’un lloc, dissortadament 
per a nosaltres, esdevingut inaccessible.
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Semilla oferirà els dissabtes al matí autobusos 
gratuïts per acostar els ciutadans a les empreses 
agroalimentàries de qualitat

A partir del proper dissabte 30 de setembre -i 
fins al 31 de març de l’any que ve- l’empresa 
pública adscrita a la Conselleria d’Agricultura 
i Pesca, Serveis de Millora Agrària (Semilla) 
posarà a disposició de tots els ciutadans de Ma-
llorca, els dissabtes al matí, un autocar gratuït 
per a la realització de visites a diferents empreses 
alimentàries illenques. Els autocars sortiran 
els dissabtes a les 9 del matí des de l’estació 
d’autocars Eusebi Estada (andanes 24-25) i, 
fins a l’hora d’arribada, devers les 14:30 hores, 
visitaran dues o tres empreses agroindustrials 
que elaboren productes amb denominació de 
qualitat (denominació d’origen, indicació geo-
gràfica protegida...). Alguns dissabtes, i aquesta 
és la novetat de l’edició 2006-2007, es sortirà 
des d’Inca (Estació de tren i autobusos-andana 
IB 16) o de Manacor (Estació de transports 
intermodal Bus + Tren a l’andana IB 26-Plaça 
de Na Mora). 

A les diferents empreses es faran visites guiades 
per les instal·lacions agràries i/o industrials 
acompanyats dels gerents de les diferents em-
preses, que seran els encarregats de donar tota 

casta d’explicacions sobre la història, l’estratègia 
empresarial, els seus productes... D’aquesta 
manera, es pretén que la societat conegui al-
guns dels distintius de qualitat existents a les 
Illes Balears, s’adonin de la professionalitat dels 
nostres productors i de les garanties que suposen 
les marques de qualitat pel que fa a condicions 
de sanitat, seguretat alimentària, autenticitat 
culinària i elevada qualitat nutricional dels 
nostres productes agroalimentaris. En total són 
prop d’una setantena les empreses que durant 
23 dissabtes es podran visitar amb una simple 
inscripció prèvia al telèfon: 971 177 100. 

La Conselleria d’Agricultura i Pesca enguany 
té la voluntat d’impregnar les Agrorutes del 
Bon Gust d’un nou tarannà, mirant sempre 
d’adaptar els horaris de les visites a les possibili-
tats i característiques de cada empresa i facilitant 
la participació de la Part Forana amb algunes 
sortides des de Manacor i Inca. Es diferencien 
dos tipus d’Agrorutes: les lliures, és a dir aquelles 
en les que els ciutadans, pel seus propis mitjans 
i prèvia telefonada a l’empresa que desitgen 
visitar, realitzin les visites; i les tutelades per la 
Conselleria, en les que es posarà un servei gratuït 
d’autocars els dissabtes al matí per a les visites 
de col·lectius. 

Com cada tardor, 
tornen les Agrorutes del Bon Gust
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El calendari previst de les Agrorutes 
tutelades per Semilla és el següent:

30 de setembre: 70 places.
-Embotits Matas (Maria)
-Estruços Can Caló de Ruberts 
(Sencelles)
-S’Illa Verda/Amadip Esment 
(Son Ferriol)

7 d’octubre: 50 places.
-Vinya Can Servera (Selva)
-Bodega Can Vidalet (Pollença)
-Forn Can Joan Serra (Alcúdia)

14 d’octubre: 30 places.
-Mallorca Bio (Llucmajor)
-Destil·leries Vidal Catany 
(Llucmajor)
-Embotits Obrador (Felanitx)

21 d’octubre: 70 places.
-Formatges i Olis Piris (Campos)
-Ramaders Agrupats (Felanitx)

28 d’octubre: 50 places.
-Celler Jaume de Puntiró 
(Santa Maria)
-Bodega Can Rubí (Santa Maria)
-Bartolomé Canyelles (Santa Maria)

4 de novembre: 30 places.
-Vins Can Ramis (Sencelles)
-Vinyes i Vins Ca Sa Padrina 
(Sencelles)
-Celler Son Prim (Sencelles)

7-11 de novembre: 70 places.
-Cooperativa Agrícola Sant Bartomeu 
(Sóller)
-Embotits la Luna (Sóller)
-Estel Nou (Sóller)

18 de novembre: 50 places. 
SORTIDA DE MANACOR

-Formatges Burguera (Campos)
-Armero i Adrover (Felanitx)
-Panaderia i Pasteleria Pons Perelló 
(Colònia de Sant Jordi)

25 de novembre: 30 places.  
SORTIDA D’INCA

-Ramanyà (Santa Maria)
-Castell Miquel (Alaró)
-Josep Campins Reynés (Mancor)

2 de desembre: 30 places.
-La Glòria (Palma)
-Celler Son Vives (Banyalbufar)
-Bodegues Tomeu Isern (Estellencs)

9 de desembre: 30 places.
-Cooperativa Malvasia 
de Banyalbufar
-Can Miquel Forn de Sa Pelleteria 
(Palma)
-Es Verger (Esporles)

16 de desembre: 50 places.
-Vins Toni Gelabert (Manacor)
-Societat Cooperativa es Vinyol 
(Manacor)
-Rodau/Oli Aubocassa (Manacor)

13 de gener: 70 places.
-Son Bordils (Inca)
-Bodegues José Luis Ferrer 
(Binissalem)
-Soc. Cooperativa Camp Mallorquí 
(Consell)

27 de gener: 30 places. 
SORTIDA DE MANACOR

-Els Olors-Artà/Ramaders Agrupats 
(Artà)
-Binifela (Capdepera)
-Vins Miquel Gelabert (Manacor)

3 de febrer: 30 places. 
SORTIDA D’INCA

-Son Barrina (Inca) 
-Vins Nadal (Binissalem)
-Vinyes d’Alaró (Alaró)
10 de febrer: 30 places. 

SORTIDA D’INCA
-Bodegues Ribas (Consell)
-Xarcuteries Mallorca (Sa Pobla)
-Forn Can Segura (Muro)

17 de febrer: 70 places. 
SORTIDA DE MANACOR

-Can Balaguer (Artà)
-Son Sureda Ric (Manacor)
-Bodega Binicomprat (Algaida)

24 de febrer: 70 places.
-Bodegues Galmés Ribot (Santa 
Margalida)
-Binigrau vins i vinyes (Biniali)
-Vinya Taujana (Santa Eugènia)

3 de març: 50 places.
-Embotits Munar (Porreres)
-Jaume Mesquida (Porreres)
-Can Feliu (Porreres)

10 de març: 30 places.
-Vins Can Coleto (Petra)
-Embotits Sa Caldera (Sant Joan)
-Vins Can Majoral (Algaida)

17de març: 50 places.
-Bodegues Galmés i Ferrer (Petra)
-Vinyes i Bodegues Miquel Oliver 
(Petra)
-Sa Teulera (Manacor)

24 de març: 50 places.
-Bodega Son Puig (Puigpunyent)
-Destil·leries i Celler Jordi Perelló 
(Santa Ponça)
-Sa Casa Pagesa (Palma)

31 de març: 70 places.
-Bodegas Antonio Nadal 
(Binissalem)
-Bodegues Macià Batle 
(Santa Maria)
-Bodegas Tunel (Marratxí)

Inscripcions el dilluns abans de les 
sortides al telèfon 971 177 100

Més informació a la web 
www.illesbalearsqualitat.es
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Miquel 
Jaume Mut 
Caragol
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Les persones entrevistades en el nostre espai 
‘Ens heu de fer una glosa’, creim que sovint 
trien la persona a qui volen que facem el mes 
següent l’entrevista, per amistat o vincles 
familiars. Però curiosament les professions 
que tenen solen ser molt diferents unes de 
les altres i consideram que això enriqueix 
molt aquest espai. Aquest mes hem viscut 
més de prop el món de la construcció, després 
d’escoltar el que ens conta en Miquel. Hem 
comprovat com aquest món és molt creatiu i 
ple d’il·lusió, evidentment sense oblidar que 
és una feina una mica dura.

1. Presentació

Som en Miquel Jaume Mut Caragol. Mon pare 
era en Llorenç Jaume Sastre Caragol i ma mare 
és na Jerònia Mut Capellà Caragola, que a hores 
d’ara ha complit els 95 anys i es troba amb bon 
estat de salut. Som el tercer de quatre germans, 
na Coloma, na Sebastiana, llavors venc jo i des-
prés en Llorenç. Em vaig casar amb na Coloma 
Sastre Ramis de Can Caliu, aquest mes d’octubre 
fa 39 anys i tenim el nostre fill, en Llorenç.

2. Infància

Vaig néixer l’any 1941 a Cas Carrintar a la casa 
anomenada Can Marió. De molt petit, tota la 
família ens traslladàrem a Rafalet i hi estiguérem 
4 o 5 anys, per després tornar al poble, aquell 
temps que visquérem a fora vila no m’agradà 
gaire, tot el contrari d’ara que hi estic tot el 
temps que puc. 

Els nostres jocs eren ‘panya’, ‘conillons amagats’ 
i qualque corretjada d’en Mena, perquè els al-

lots el fèiem anar de capoll i ell a nosaltres ens 
tenia atemorits. (En Mena era “s’arrual” del 
poble, molt sever, que si veia que trepitjàvem 
les plantes del jardinet dels voltants del cadafal, 
us puc assegurar que les corretjades feien feina. 
Si ho ves ara!).

A escola hi vaig anar pocs anys, vaig fer fins al 
3r curs, sempre amb el mateix mestre, en Miquel 
Carrió. Després, de més major i ja fent feina, 
els vespres anava a classe amb D. Alfonso, que 
consider que va ser una persona molt positiva 
respecte a l’ensenyament al poble d’Algaida. Jo 
particularment, molt del que vaig aprendre va 
ser gràcies a ell.

3. Joventut

Vaig conèixer na Coloma, anàvem a passejar, els 
diumenges horabaixa hi havia passeig a plaça, 
s’hi reunia tota la joventut del poble. També 
anàvem al cine, no hi havia gaire més sortides, 
però ens sentíem molt bé, érem feliços amb el 
que teníem. En aquest temps ens cridaren per 
fer el servei militar a Infanteria de Marina a 
Cartagena, després em destinaren a la base de 
Porto Pi de Palm,a però així i tot vaig fer 24 
mesos de servei militar.

4. Feines o ocupacions

Als 16 anys vaig començar de picapedrer amb 
el mestre Agustí Nadala a Palma. Dormíem 
a la mateixa obra, fèiem 12 hores diàries de 
feina. Record que en Joan Rito i jo vàrem ser 
els que pujàrem tot el material d’una finca de 
5 pisos: diria que vàrem ser el muntacàrregues. 
Érem uns quants algaidins sota les ordres del 
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mestre Gustí, que sempre va merèixer el meu 
respecte. En Francisco Mora es posà pel seu 
compte i em cridà per fer feina amb ell. Per 
cert, vaig ser el primer obrer a qui va contractar; 
també vaig fer feina amb en Miquel Amen-
gual Peixet i de guixaire amb en Jeroni Prats. 
En vista d’aquest procés i experiència, vaig 
decidir fer feina pel meu compte, així que em 
vaig estrenar de mestre d’obres amb la primera 
llicència que donà l’ajuntament de Llucmajor per 
construir a la urbanització de Badia Gran i des 
de llavors a hores d’ara, que just m’he jubilat, 
han passat 36 anys.

5. Invent o avançament més important per 
a la humanitat

L’electricitat: per jo ha estat l’inici de tot el 
progrés.

6. Invent o avançament més important per 
a vós

Igualment l’electricitat.

7. Persona o personatge que sigui més po-
sitiu

Alexander Fleming, descobridor de la penicil-
lina. Quan tenia 9 anys vaig patir una greu 
infecció a una cama que va ser molt preocupant 
i seriosa i gràcies a la penicil·lina em vaig curar. 
Mon pare anava en bicicleta a Alcúdia per acon-
seguir-la, perquè aquí anava escassa.

8. Persona o personatge que admireu

Don Joan Pizà. Ell em visitava quan vaig patir 
aquesta gran malaltia, fou molt bon metge, tant 
com bona persona: es desvivia pels malalts.

9. El fet passat al llarg de la vostra vida que 
considereu més important per a la humani-
tat

L’anada a la Lluna.

10. El fet més important dins la vostra vida

El dia del nostre casament i el naixement del 
nostre fill.

11. Amb el temps, digau-nos una cosa en què 
hagueu millorat

La bona vida que tenc ara. Intent gaudir-la al 
màxim, perquè sincerament, crec que me l’he 
guanyada.

12. Amb el temps, una cosa en què hagueu 
empitjorat

Que sense adonar-me’n he tornat vell, però de 
veritat, gràcies a Déu.

13. Mambelletes per...

Alfonso Suárez, per com en va ser d’hàbil durant 
la transició.

14. Xiulets per...

La immigració: hauria d’estar més controlat i 
sobretot que aquesta gent no tengués la necessitat 
d’haver de sortir del seu país per falta d’allò més 
indispensable per viure,  llocs de feina i ense-
nyança on ells poguessin desenvolupar-se.

15. Què faríeu si fóssiu 40 anys més jove?

Estic ben conformat i content amb l’edat que 
tenc.
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16. Un defecte.

Som excessivament confiat.

17. Una virtut.

(Na Coloma ens diu que és molt sociable).

18. Una il·lusió.

Viure amb salut i també amb els que m’envol-
ten.

19. Una queixa.

No em queix.

20. Una cosa que no féreu i us hauria agradat 
fer.

Estudiar i concretament Història: tenc predi-
lecció per aquesta assignatura. Sempre m’he 
penedit que, quan acompanyava el meu fill 
Llorenç al conservatori de música a Palma, 
perquè en aquells anys a Algaida no hi havia 
cursos de música, el temps que esperava dins 
el cotxe l’hauria d’haver aprofitat per jo també 
anar a classes de música i solfeig, només per la 
meva pròpia satisfacció.

21. Una cosa que hagueu fet i us estimaríeu 
més no haver fet.

No em penedesc de res.

22. Un racó d’Algaida:

- que us agradi: La Tanqueta vella, ca nostra, i 
ara amb menys circulació, més encara.

- que no us agradi: cap

23. Completau la frase: A Algaida es cons-
trueix...

Molt. I afegesc... a on es pot construir, és a dir, 
als solars urbans.

24. Un algaidí que hagueu conegut i tengui 
la vostra admiració.

Tots els algaidins tenen la meva admiració.

25. Triau una pel·lícula.

La històrica Juana la loca.

26. Triau un menú per a diumenge que ve.

Escaldums de tórtores, criades al nostre Rafalet, 
i de plat dolç, suflé fet meu. (Na Coloma diu 
que el fa boníssim).

27. Què pot aprendre un mestre d’obres d’un 
fill arquitecte?

Són dos móns completament diferents. Així i 
tot, forçosament han d’anar junts, una part és 
molta tècnica i l’altra és la pràctica. Tant el meu 
fill Llorenç com jo hem après un de l’altre. Hem 
consultat i comentat moltes d’obres: ell em dóna 
la seva versió i jo li don la meva i de veritat que 
la majoria de vegades coincidim; lògicament 
els coneixements i estudis dels arquitectes no es 
poden comparar amb un mestre d’obres, però 
sincerament m’ha escoltat moltes vegades i jo a 
ell també.

28. Morters de pedra viva. Per què? Des de 
quan? Quants? Per a quan una exposició o 
mostra?

Tot va començar quan vaig restaurar la creu 
de Randa. Hi havia de posar un escopidor i va 
venir a inspeccionar l’obra un tècnic de Belles 
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Margalida Fornereta
Miquel Molleta

Arts i dels que li mostràrem cap li agradà. El 
mateix horabaixa jo en vaig fer uns quants i 
llavors els hi vaig mostrar, però sense dir-li que 
fossin fets meus, quan els va veure va dir: aquests 
són els que heu de posar, aquests són els que 
m’agraden, i així començà la meva curolla de fa 
15 anys. Ara amb la jubilació tenc més temps i 
pas gust de fer morters. (Ens ha mostrat peces 
fetes seves que són d’admirar, ens conta que va 
aprofitar un dia assenyalat per a ells per regalar 
a na Coloma el primer morter que va fer i que 
és una meravella).

29. Altres aficions.

Anar a fora vila, a penjar la perdiu, anar a la 
colzada i tombar-me davall un ullastre. Pas 
moltes d’hores a fora vila.

30. Un parell d’edificis d’Algaida què us 
agradin.

L’església i també les Escoletes, que per cert són 
fetes meves.

31. Lloc on posaríeu l’aturada de l’autobús.

A plaça, només amb una senzilla modificació, 
l’autocar podria fer tota la volta.

32. Si heu sentit l’expressió ‘sortir escaldat’, 
què vol dir?

Que, si es posa el nas allà on no importa, pots 
tenir qualque sorpresa, és a dir, sortir-ne escal-
dat.

33. Si poguéssiu fer un únic miracle, què 
faríeu?

Que no hi hagi aquesta invasió descontrolada 
de gent que ve de fora, perquè no tenen per 
viure al seu país. També que uns no trepitgin 

tant els altres.

34. A qui us agradaria que féssim aquestes 
preguntes el mes que ve?

A en Rafel Garau Bessó.

35. Per acabar ens heu de fer una glosa.

 Jo he estat picapedrer

 i quan no sé què he de fer

 m’agrada fer un morter

Miquel, deu ser tot un gust, un plaer i satis-
facció anar pels carrers i contemplar edificis 
fets teus. Tot i els esforços i preocupacions 
que hagin duit, és la gratificació a un treball 
ben fet, amb cura, professionalitat i dedica-
ció. Coloma i Miquel, sincerament, gràcies.
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Una xerradeta amb... 

 Jo esper que abans que acabi aquest curs aca-
dèmic 2006-2007, ja hagi presentat aquesta 
memòria de tercer cicle, que tracta el tema dels 
“25 anys de la revista es saig a Algaida”, que es 
va retardar una mica precisament per abraçar 
fins que es complís el quart de segle exacte. 

Quina temàtica tractarà la teva tesi docto-
ral?

Si no hi ha canvi de plans, serà sobre la premsa 
forana en general; això va ser un suggeriment del 
meu director de tesi, que és en Sebastià Serra, 
i va ser així perquè jo durant la carrera ja havia 
fet un treball sobre la premsa diària a Mallorca 
(Última Hora i Diari de Mallorca)  de l’any 1968, 
que hi va haver una sèrie d’esdeveniments a nivell 
mundial: l’assassinat d’en Kennedy o el Maig 
francès. Com que a mi m’interessaven molt tots 
els temes dels mitjans de comunicació, ell em 
va suggerir fer un estudi sobre la premsa forana, 
que fins aleshores, ningú havia tractat de manera 
seriosa i a mi em va engrescar.

Què hi has trobat dins els 25 anys de la nostra 
revista?

Home, es saig és una publicació típica a dins la 
premsa forana. Va començar essent totalment 
amateur, molt rudimentària; era i continua 
essent una revista sense ànim de lucre i es 
distingeix perquè no conté publicitat, a no ser 
d’institucional. El més important d’es saig, 
per a mi, és el fet de ser d’Algaida. Presenta la 
realitat des d’una perspectiva identitària i des 
d’un caire ecològic.

es saig ha fet molt, com l’altra premsa forana, 
per la normalització lingüística i la divulgació de 
la nostra cultura pròpia. També ha tengut una 
certa polèmica que s’ha de contar. Consider que 
està oberta a totes les ideologies, però també és 
ver que n’hi ha una que sobresurt més que les 
altres. No és una crítica, és constatar una realitat. 
Tots els que la fundaren i els que hi segueixen 
escrivint, és lògic que hi reflecteixin la seva 
ideologia, però com que està oberta a tothom, 
tots hi poden dir la seva; encara que crec que en 
determinades ocasions, algú no hi ha volgut dir 
la seva i també s’ha de dir.
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Benvolguts amics

 Us informam que el Consell Parro-
quial, en la reunió mantinguda el dia 
4 d’octubre de 2006, ha aprovat els 
següents horaris per a les celebracions 
d’hivern.

De dilluns a divendres a les 19 ho-
res.

Dissabtes i diumenges a les 12 i a les 
19.30 hores.

Funerals, a les 20 hores (recordau 
que els caps de setmana i festius no 
n’hi ha).

 Pel que fa a les celebracions especials, 
la missa del Pilar (12 d’octubre) serà 
a les 11.30 hores i la celebració el Dia 
de Tots Sants al cementeri serà a les 
16 hores.

 A la vegada, us anunciam que durant 
el mes d’octubre tornen a començar els 
cursets de catequesi per a infants i que 
tindran lloc els dimecres de 16.30 a 
17.30 hores en el Saló Parroquial.

Per a més informació, connectau amb: 
www.parroquialgaida.es 

 Agraïts per endavant, rebeu una sa-
lutació ben cordial.

 
Consell Parroquial d’Algaida
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Miquel Sastre Fiolet

Rafel Puigserver Pou

 Com planteges aquest treball?

Jo crec que l’objectiu és adoptar es saig com un 
model de premsa forana. És a dir que, partint 
d’una fitxa que està creada, aquesta mateixa fitxa 
pugui servir per classificar la resta de publica-
cions de premsa forana que pretenc fer com a 
tesi doctoral. 

Aquest treball sobre es saig, esper acabar-lo 
aviat, perquè realment falta poc, he de preparar 
una xerradeta amb els responsables fundadors, 
perquè em contin de primera mà experiències 
que han viscut, així com anècdotes i problemes 
que han anat sorgint en la confecció de la revista 
durant  aquests 25 anys de la publicació.

Quan   penses dur-ho a terme?

Com més aviat millor, però ara és que faig feina 
pel CEDOC (Centre d’estudis i documentació 
contemporània). És una entitat participada per la 
UIB i Sa Nostra on cream cursets, feim dossiers 
de premsa, organitzam conferències. Fins fa poc 
elaboràvem els dossiers de premsa utilitzats pel 
centre de recerca per fer l’informe econòmic i 
social. Ara, dia 9 d’octubre, tenim un congrés 
sobre “Partits polítics, organitzacions patronals 
i sindicals al segle XX i perspectiva del XXI”. 
Cada any, el CEDOC organitza un curs d’estiu 
i, tret del que organitza el Lobby de Dones, és 
el que té més participació. Vàrem organitzar 
un curs sobre “Esport i societat”, el passat mes 
d’abril ; un altre, l’any passat sobre “Els reptes del 
mitjans de comunicació”, un altre sobre Àfrica, 
etc. Són cursos que, per a la gent universitària, 
tenen crèdits de lliure configuració, però estan 
oberts a tothom.

Tenim la seu a l’edifici Ramon Llull, del campus 
universitari, però tenim un altre despatx a l’edifi-
ci de Sa Riera i, com que Sa Nostra ens patrocina 
moltes de les activitats, aquestes es fan al Centre 
de Cultura del carrer de la Concepció.

Quines altres activitats feis?

Ara hem acabat un macroprojecte de fires, festes 
populars i mercats de Mallorca, amb un con-
veni signat entre la Universitat i el Consell de 

Mallorca, que properament sortirà publicat. Jo 
he fet el capítol referent a Algaida i he col·laborat 
amb el de Costitx. En Sebastià Serra ens dirigeix 
i ens coordina a mi i a dos becaris més. Tenim  
molta feina, perquè, per exemple, per organit-
zar un congrés, s’han de reservar passatges per 
als conferenciants, cercar professors, preparar 
material, gestionar matrícules, etc. Són moltes 
hores que van restant del temps i endarrereixen 
la recerca.

Per altra banda, l’Ajuntament d’Algaida té 
previst fer un homenatge a les víctimes repu-
blicanes el mes de novembre i s’ha de muntar 
una exposició i qualque xerradeta i en Tomeu 
Ballester Quitxero i jo som els coordinadors 
d’aquesta tasca. Aquest acte és degut que el 
Congrés de Diputats va declarar el 2006, any de 
la recuperació de la memòria històrica. S’ha de 
tenir en compte que només a Algaida hi hagué 
20 víctimes mortals, sense  comptar els repre-
saliats que foren molts més. S’ha de contar tot 
allò que va passar durant aquells anys difícils, 
que es va fer per motius polítics, però també 
per venjances personals. S’ha de dir tot, i dins 
el seu context; perquè posaré l’exemple de la 
Inquisició, que des del punt de vista actual, és 
una monstruositat, però des del punt de vista del 
segle XVI, no ho era. Era un control polític i 
ideològic per part dels Reis Catòlics. D’una altra 
època, és significativa la frase d’Antoni Maura 
al Congrés dels Diputats quan va dir “Està molt 
bé que ensenyem als espanyolets a llegir, però 
llavors què llegiran?”.   

Amb en Rafel parlàrem una llarga estona a ca 
seva, de devora el molí d’en Xina. Parlàrem 
d’altres temes, fins i tot sortiren a rotllo les 
crítiques que ha rebut una néta d’en Franco 
que balla a televisió espanyola, pel sol fet de 
ser la néta del dictador, un altra exemple fora 
de context.

Rafel, moltes gràcies per la xerradeta, que 
els teus desitjos es compleixin i sort i salut 
per al futur.
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Rafel Puigserver Pou
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La Xerradeta d’aquest mes, l’hem feta amb en Rafel Puigserver, un jove 
historiador algaidí il·lusionat amb els seus projectes i quimeres. No 
el podíem localitzar de bon principi, però després de tres intents, a la 
quarta fou la vençuda, i parlàrem de tot el que us transcrivim i més.

Per  començar, nom, malnom i quan vares 
néixer?

Em dic Rafel Puigserver Pou. Som el fill d’en 
Jaume Mèrlero i ma mare és n’Antònia de sa 
Cova, de la Comuna. Vaig néixer dia 24 d’agost 
de 1981 i, per tant, tenc 25 anys complits. 

On estudiares?

Vaig estudiar a les Escoles d’Algaida: per comen-
çar, amb donya Esperança; després, en Miquel 
Pons, n’Aina Maria, Don Gabriel; a 6è, no me’n 
record del tutor, a 7è vaig tenir na Sol, que era 
cubana, i, finalment a 8è, n’Andreu de Liern.

 I després a l’institut de Llucmajor, o no?

Sí. Primer a l’antic Pere de Son Gall i després a 
l’unificat institut de secundària de Llucmajor. Hi 

va haver gent de la meva classe que 
triaren el Maria Antònia Salvà, 

amb l’esperança de fer BUP; 
però aquell any, i en previsió 
d’unificar l’institut, a tots 
ens obligaren a fer ESO. 
En general, tenc bons re-
cords de quan estudiava a 

Llucmajor.

 Per què et decidires a estudiar Història?

Jo sempre havia volgut ser mestre, però quan es-
tudiava a l’institut vaig notar que les assignatures 
de socials m’agradaven més que les de ciències; 
i quan explicava o ajudava altres companys que 
no els agradaven les ciències socials, notava que 
m’entenien. Per això em vaig decidir a estudiar 
Història i em vaig llicenciar fa dos anys.

 Com et va anar per la UIB?

En el cas de la carrera d’Història, a la UIB, és 
de les que estan més ben valorades; vull dir que 
la formació en Història, en general, és  bona. Sé 
per altra gent que ha  seguit estudiant a altres 
universitats, que ho trobaven fàcil ja que anaven 
ben preparats des d’aquí. I és que aquí donen 
canya, clar que depèn dels professors, que també 
hi ha de tot.

De quins professors guardes més bon re-
cord?

De n’Enrique García Riaza, d’Història Antiga 
d’Espanya i de les Illes Balears; de na Maria 
Luisa Sànchez León, que també és molt bona; 
d’en Miquel Deià d’Història Moderna,  que és 
fabulós, i en Toni Marimon i en Sebastià Serra, 
per la seva gran experiència. Tots aquests són els 
que destacaria com a millors professors.

I ara què fas? 

Ara faig la memòria de tercer cicle, que consisteix 
a fer uns cursos d’especialització per obtenir la 
suficiència investigadora i poder fer després la 
tesi doctoral. Aquesta petita recerca de vegades 
ja pot formar part de la tesi doctoral, o canviar 
després radicalment de tema...
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