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-j La fita del 1.5 de juny és, certament, un manient impo"^aní -mi distò-
ria democràtica de l'Estat Espanyo.l pel ciue fa refcrènc i a la raus t ¡ua-

ció d'un sistema de llibertats en conjunció aJs demés pacsus eurüpfu.s

Les l.eccions europees celebrades per primera vegaa=- .untanieri; .-.ab
hi resta dels estats de la CEE, sota la prirsidència de' Govern Lspa-v.-it
han significat un pas qualitatiu en Ja construcció d'anr Europa n'ls

unida i solidària.

A Algaida, malgrat certes anècdotes protagonitzades pels "mares-cos
de sempre" que demostren la seva incapacitat per viuxe en democràcia,
la normalitat fou Ja tònica general, i els electors exercxren liiuroment
i amb dignitat el dret d'escollir entre les opcions polítiques pre.sonta-
des.

Això no obstant, l'elevada abstenció (|ue al nostre poble t ou ael
48% i al conjunt de l'Estat del 45% preocupa tant als partits c.om als
observadors polítics, els quals manifesten la necessitat d ' increnenrar
la conciencia europea dels ciutadans de tols els paisos de Ja CEE. Aque.s-
ta dinàmica abstencionist.a afavorí luxtablement a certs grup.s minorxtaiis
que han obtingut un escó amb un nombre réduit de vots. l'ei que la uls
resultats, per altra part, els socialistes ens tClicitam d'haver obtingut
la victòria clara d'aquestes eleccions, la (|ual cosa significa que conti^



nuarem treballant per a la construcció d'una Europa solidària entre
els pobles que conformen el Mercat Comú.

El manteniment del percentatge de vots del PSOE, el retrocés important
del PP, el fracàs del CDS, el modest avanç d'Esquerra Unida i dels gru-
puscles anomenats nacionalistes i el surgir de l'extrema dreta encarnada
amb Ruiz Mateos són els trets més evidents de l'escrutini realitzat.

Aixi mateix, el Parlament Europeu, fins ara dominat per les dretes,
ha canviat de color, per tant, de majoria, i és provable que un socialis¬
ta espanyol, Enrique Barón, en sigui elegit el seu president.



- L'obra de MODELMON encara no té 'Micència d'activitats, Ï'Ajunta
ment para*ïitzà l'a concessió d'aquesta per diverses raons, una vegada
va esser presentat el' projecte per D. Andreu Oliver Oliver (Majoral),

- Finalment es va imposar el seny i el sentit comú fent paralitzar
una obra començada sense llicència municipal i que es realitzava
sobre terreny propietat de l'Ajuntament.

La voravia del Pub Xaloc ja es va construir amb permís. Es una

llàstima que certs políticas avantposin els interessos particulars
als públics fent desmerèixer considerablement l'Institució que represen¬

ten .

- Enguany hi torna haver restriccions d'aigüa. Es ben hora que

la majoria municipal s'hagafi seriosament aquest problema.

- La majoria municipal va decidir incorporar-se a la Federació

d'Entitats Locals, i modificar els estatus que el PSOE, PSM, CDS
i Independents havien acordat, a nivell d'Illes. El PSOE i el PSM

havien presentat una moció conjunta que no va acceptar la majoria.

- L'Ajuntament destinarà un pressupost aproximat de quatre milions
i mig de pessetes a les festes de Sant Jaume. Enguany vendran LA

PLATERIA, L'ORQUESTRINA D'ALGAIDA i LA CALDERONA. Per cert, el dia
de la revetla hi haurà rock.

- L'Ajuntament ha aprovat la primera fase de les obres de vestuari

del camp*de futbol Es Porrassar.



ACTUALITAT MUNICIPAL

EDIFICI D'USOS SOCIALS

Resul'ta que ei' Conseil' Insu'Iar de MaT'l'orca vol' reduir a '10 milions

ïa dotació de 'la propera fase de 'l'edifici d'usos social's perquè
vol prioritzar els pobles que han sol·licitat subvencions per obres

d'insfraestructura de ci'avegaram. Hem de recordar que la majoria

municipal, en exercicis anteriors, ha renunciat a quantitats importants

de dobbers destinats a la creació del clavegaram (15.000.000 del

Pla d'Obres i Serveis de l'any 1.987).

Edita": Agrupació Socialista
d'Algaida.

Di nòs i t" I ; RM IQl—89



ACTUALITAT MUNICIPAL

CANVI DE BATLE.

El poble ha canviat de batle i l'Ajuntament de Presi¬
dent, En Gabriel Sales ha deixat la batlia havent pro¬

mès massa i realitzat poques accions. No en sabem res

de les aigües, del clavegaram, de l'edifici d'usos

socials, de les normes subsidiàries, de l'escoleta,
etc. etc.

Ara el nou batle ha manifestat que continuarà la
gestió que fins ara s'ha executat. Els socialistes

esperam que no es refereixi a seguir sense fer res,

sinó a complir els projectes iniciats, o a dissenyar-
ne de nous i executar-los. Per la nostra part continua¬
rem exercint una oposició constructiva per a intentar
millorar les condicions de vida de tots els algaidins,

PRESSUPOSTS

La majoria municipal va aprovar definitivament el Pres

supost de l'any 1.989. El nostre grup no va poder donar

suport al projecte ja que entenem que el retràs conside¬
rable en que el projecte fou presentat , la manca de
voluntat per a consensuar-lo, el nul control amb que

s'empren els diners, la petita partida destinada a inver¬
sions (equiparable a la de festes), la creació d'una

partida destinada a subvencions sense criteris de cap

tipus, que permet el favoritisme i la discriminació,
la nul,la dotació per iniciar les normes subsidiàries,
el creixement de les despeses destinades a manteniment
de serveis que mno funcionen (ambulància), la reducció
d'un milió de pessetes destinades inicialment a l'esco¬

leta, la discriminació de PINA i RANDA, aconsellaren
no votar favorablement la proposta.



L E S E L E C C [ íJ !M E U R O P E E s A A E G A T D A.

El resultat les eleccions europees a Algaida !ia estat el

següen t:

PP 511 vots

PSOE 403 vots

EP-PSM 127 vots

CDS 102 vots

RUIZ MATEOS 44 vots

I . U . 11 v^ots

A partir d'aquests resultats
i dels percentatges de trada

grup, l'Agrupació Socialista

d ' Algaida-PSOE vol result-u"

alguris punts comparant el

comportament de l'electorat

alga id i i el de la resta de

1 ' Estat.

Aixi, i com a pautes coin
cidents podem assenyalar:
- L'abstenció, al nostre poble,
fóu considerable (48%) fins

i tot un poc superior a la

mitja estatal.
- A Algaida ta-mrbei es va donar suport a l'opció de Ruiz Mateos

(3'4%)
- El retrocés important del PP que va obtenir, al nostre poble,

un 8% de vots menys que els obtinguts per AP i PDP al 1.987.
- El pràctic manteniment, amb un petit descens , del PSOE.
- El modest increment percentual (l'2%) de EP-PSM.

Això no obstant també hi ha diferències comparatives entr.v-:
els resultats d'aquestes eleccions a Algaida l la ívísíoí de
l ' Es tat, aixi a A l.ga ida :

- La dreta contlíimi ■íssení: la torça politica més votada (IP'-ll)
El CDS ha Inc; remen ta t el n2 de vots i el pi-; rcjen ta tge , al.

cotitrari de la tònica ge.noral.
- Esquerra Unida no experimenta un increme/it s Ig.n ical In .



Tot i aquesta petita anàlisi, l'Agrupació Socialista d Algai-
da_PSOE considera que els resultats d'aquestes eleccions no
són extrapolables a unes eleccions municipals, a les quals
s'hi afegeixen uns factors molt determinants que no es correspo¬
nen amb unes eleccions d'àmbit més general.



COMPARACIÓRESULTATSELECCIONSEUROPEESAALGAIDA.
1.987

1.989

1.987 Votants:1.989 AP+PDP=PP647+256=90347'5% PSOE EP-PSM CDS lU RUIZMATEOS ALTRES,NULES.
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a n'Antònia Rotger, metge,

Hem entrevistat, aquesta vegada, a n'Antònia Rotger, metge, que actualment
exerceix a Algaida en substitució de na Rosa. Creim que la salut i les
condicions sanitàries formen part dels interessos dels algaidins i, per
tant, la conversa amb Antònia haurà estat ben profitosa, li agraim, ido,
que ens hagi volgut destinar una part del seu temps.

ALGAIDA.- Quina és la situació sanitària del nostre poble?

ANTONIA ROTGER.- Aquesta qüestió presenta dos aspectes importants,
¡ per una part l'estat de salut de la població i per altra el sanejament
I ambiental.
! Pel que fa referència a la salut de la població, Algaida té dues
■ característiques fonamentals: les patologies pròpies d'una població d edat
' avançada, ja que aquesta representa un alt percentatge dels habitants,
; i les malalties metabòliques per excés (sobrealimentació, manca d exercici
' físic etc.).

Quant al sanejament ambiental, cal dir que és deficitari la qual
cosa, i ara que és l'estiu, provoca les típiques malalties estivenques
(gastrointeritis aguda etc.), ja que les aigües de les cisternes, a vega¬
des, no estan en bones condicions o reben filtracions de les del clots

I
I negres.
I

ALGAIDA.- Tu creus que hi ha recursos suficients per fer
front a aquestes malalties? Quins tipus de recursos manquen.

ANTONIA.- La tasca s'hauria de fer abans, sobretot en relació a les
enfermetats metabòliques.

Un dels recursos més importants és allò que anomenam "agents primaris
de salut", això està contemplat a la Llei General de Sanitat i consisteix
amb grups de persones, no específicament síinitàries sinó particulars
interessats amb el tema, i reben una formació específica sobre la preven¬
ció de malalties, actuant com a transmissors de les bones normes de vida.
Això no obstant, costa molts doblers a les institucions i organismes
responsables els quals destinen els recursos en "reparar" en lloc de
donar més suport a la medicina preventiva i primària.



A LC; A1 DA . - I L'ecu ipan ent de la Uni¬
tat Sanitària... ?

ANTONIA.-A part de petites coses que
li manquen, com per e.xemple un respi¬
rador etc, en general està ben equipa¬
da. Pot sei' necessitem material per
fer les revisions als al.lots(un
podògraf p. c.x. ) Tot i això és insufi¬
cient, sobretot a nivell de personal
sanitari, la qual cosa limita 1'aten¬
ció (jue podem dispensar als i)acitMits.

ALGAIDA.- La gent, en general ,

segueix les recomanacions del
metge?

ANTONIA.- Moltes vegades no,sobretot
quan es tracta de seguir un règim
de menjar, però això obeeix a un

problema de formació rebuda, o a
uns costums molt arrelats i difícils
de canviar. A altres paisos europeus,

per exemple, els infants ja reben
una formació-informació en relació
a l'alimentació, els sports etc.
que repercuteix en la prevenció de
moltes malalties.

ALGAIDA.- Aleshores, quin s i s t c;
ma de prevenció es pot poten¬
ciar,per exemple a l'escola?

ANTONIA.- Seria important ensenyar
des de petits (incitis a 1'escoleta)

els hàbits sans de vida, tant a nivell de xerrades i activitats escolars dirigides
pels mateixos mestres, com potenciant sans costums (restricció dels "carame1. los",
menjar verdures etc.).

ALGAIDA;- Passant a una altra qüestió que ha creat una certa polèmi¬
ca, creus necessari el servei d'ambulància, creus que s'utilitza?

ANTONIA.- Aquest servei està completament infrautilitzat per uns problemes
tècnics aliens a la Unitat Sanitària perquè depenen de l'Ajuntament. Mentre avises
a l'Ajuntament, es cerca el municipal (ja que no hi ha conductor) el qual, pot
ser, ha finalitzat la seva jornada laboral..., resulta més eficaç avisar l'ambu¬
lància de la Creu P%otja. La meva opinió seria vendre l'ambulància i amb els do-
blers dotar d'altres recursos la Unitat Sanitària, els quals farien més bon servei
a la comunitat algaidina.

ALGAIDA.- Hi va haver una temporada que un sector de gent reclamava
que l'Ajuntament contractés un metge els caps de setmana perquè
era difícil trobar els metges titulars, o el qui estva de guàrdia
era el de Montuiri.

ANTONIA.- Home, jo crec que aixT com funcionam ens troben, [)osam avisos a totes
les portes dels metges de capçaler.M informant sobre qui està de; guàrdia, amb
el telèfon i eJ "busca" que, en cas d'urgència, es pot emprar, i és un servei
ràpid que la ;;cnt s'hauria d'acostumar a utilitzar-lo perquè dóna llibertat al
metge i el maL-rlt el pot usar tenint , (¡nasi al moment, el metgc^ a la seva disposi¬
ció.



AH;aJDA.- Per cert, quina és la situació de la salut (ic
la població infantil a Algaida?

ANTONIA.- La població infantil d'Algaida gaudei.N íie bona sali.- en
general, la majoria d'al. lots, a part del metge de capçalera, dcudet.xen
al pediatra. Ai.xò no vol dir que no hi hagi problemes, eis atrt.s -ambt
patei.xen els hàbits dels adults (alimentació etc.)
ALGAIDA.- L'estiu sempre presenta algunes enfermetats especí¬
fiques, com es poden prevenir?

ANTONIA.- Les gastrointeritis i les malalties de la pell reiawoaade.·-
amb reaccions alèrgiques, picaduras de la mar, o d'insectes de :ei r,-.
s'agreugen a l'estiu. No podem oblidar les malalties derivades desprendre
el sol, els heritemes solars i les fotosensibilitzacions (alergia ai
sol), cada vegada més frequents.

En conseqi'ència és convenient no prendre el sol a les mà.ximes M-ote.--
d'insolació. Respecte a les gastrointeritis és aconsellable rentar els
aliments, ous i verdures, amb Ileixivet, així com adorar les dagues
de la casa i fer-les analitzar a 1'apotecaria.



HI HA SEMPRE SORTIDES

Hem llegit al darrer número d'Es Saig, i molt concretament l'article

publicat "I el somriure s'estingeix", dedicat a les exhibicions mensuals

de l'art de tallar pèls i barbes als usuaris de l'Hospital de Nit.
No ès la nostra intenció posar en dubte la bona voluntat de na Catali¬

na Mas, i molt menys el fet de crear cap tipus de polèmiques i confusions
respecte al funcionament de l'Hospital de Nit, i cal reconèixer que

la tasca que desenvolupa dintre de la nostra societat no deixa d'esser

lloable.

El que més podem posar en un punt de discussió és la manca d'un espe¬
rit de trobar altre cop la sortida, perquè les dues darreres paraules
del text, quan diuen "...Puta misèria!", no ens mereix una total descon¬

fiança, doncs aquesta és la realitat diària de molts essers humans que

habiten entre nosaltres. Però no creiem, de cap de les maneres, que

aquí s'acabi tot, perquè de la misèria s'engendra moltissima més misèria
i amb un sol gra d'esperança, acompanyat de bones pluges, es retorna
a les anyades del somriure.

Avui en dia, el Treball Social, en molts de camps, ja no es pot plan¬
tejar com a simple forma de caritat. Els temps van avançant i no creiem

que amb la caritat i la bona voluntat es sol.lucionin tots els problemes
Ara mateix van sorgint autèntics professionals de la matèria, i 1'objec¬
tiu principal és la projecció de donar suport a la persona que ho neces¬

sita i sol.lucionar els seus problemes el més aviat possible. Però abans
de tot, si tornam esmentar el terme de la caritat, ho feim perquè penseu

que aquesta comença sempre per un mateix. Es a dir, tot depèn de la
ferma voluntat de sortir del clot on ha caigut per part del malaurat,
i després de la seriosa ajuda que pot rebre de les institucions.

Uns dels principals punts que ens ha motivat per escriure el present
article és l'alusió a l'Alberg Oscar Romero, depenet de S.A.P.S. (Servei
d'Acolliment i Promoció Social), on els qui signam aquestes línies,
hi treballam des de la seva creació. No creiem, ni ho volem fer, en

males intencions per part de Na Catalina Mas. Moltes vegades, a l'ofici
de periodiste es cau en petits detalls que no són fidels a la realitat
o als fets. Des d'aquT, podem afirmar i demostr.ar que rap hr)nie que e.s



digui Francisco, i els seus dos, suposam, encantadors fills, no

han passat mai per l'Alberg Oscar Romero, i en cas de que ho hagues¬
sin fet, no hauríem tardat massa temps en trobar-li la solució

adequada per a ell i els seus deixebles. El S.A.P.S., a més de tenir

un servei d'acolliment primari, ha treballat fermament en la promoció
social i, si ens hem d'atenir als resultats obtinguts durant els

quasi tres anys de funcionament, no podem deixar d'alegrar-nos.
El fet més significatiu és que de tots els usuaris que feren demanda
laboral durant el passat any 1.988, sortiren del servei amb un con¬

tracte firmat en un 80% dels casos.

I tan sols volem remarcar aquest fet, ja que s'han portat a terme

moltes més funcions que no deixen de tenir importància com és la
derivació a altres centres d'intervenció, ajudes econòmiques per

a desplaçaments, medicaments, nutrició infantil, pagament de passat¬

ges per a retornar al continent, assistència sanitària... etc...

I sempre s'ha actuat amb un tracte individualitzat a cada demanda.

I no penseu que les nostres rèpliques són pretensioses, ni que

voolguem fer bandera de res. Simplement ens ,,paguen per acumplir
amb la nostra feina, i tot el que hem exposat queda reflexat dins
les memòries del Servei. Noltros no sabem tallar pèls ni barbes, ni
tampoc fer créixer el cabell als qui no en tenen. Encara no hem

après a fer miracles. Ara bé, el somriure s'extingueix molt sovin per

a tothom, però sempre torna, perquè si no fos així, no volem imagi¬
nar-nos el que pot arribar a esser l'autèntica puta misèria.

Petra Juan (Assistent Social S.A.P.S.)

Llorenç Vich (Educador S.A.P.S.)



EL POBLE DIA A DIA

- Una monja, a Algaida, després d'haver fet ús del seu dret a vot,
va manifestar a la mesa electoral que havia votat "naturalment" un partit
de dretes perquè les esquerres les hi volien molt de mal.

Li hauríem de recordar allò de "és més difícil que un ric entri al
regne del cel que...

- Els qui no ho recolzaren ara volen firmar, els qui estaven convidats
ara diuen que no en saben res, els que l'havien de construir no se'n
recorden.

Quin embull, pobres infants!
- Un polític algaidí va manifestar que a Algaida no hi havia aigües

netres i brutes degut a la política del PSOE al Parlament Europeu.
"Vale tío". Realment per emmarcar"

- N'hi ha que han començat una recol.lecta per comprar un autocar
a l'home del sac, així no haurà de fer tants de viatges els dies d'elec¬
cions, encara que a aquestes darreres només n'ha fet mig dia, de viatges.
El conveni nou de repartidors, canviadors de paperetes i transports
electorals enguany ens ha estat més favorable.

Lo de s'autocar, serà veritat?

- Diuen que si hi ha un edifici conflictiu a construir sempre acaba
per fer ei projecte d'activitats el mateix.

Es bo que hi hagi gent que, maldament sigui cobrant, posi pau.

-No va quedar més remei que denunciar a algú que obligà a obrir el
sobre secret de votació a una dona. Nhi ha que no saben viure en democrà¬
cia.

- La festa de Ràdio Titoieta fou un èxit. Ja es parla de muntar
una televisió algaidina.

- El Bar Ca'n Mulet ha tornat organitzar, aquest any, la ja tradicional
pujada a Cura per Gracia. Com cada any ha estat un èxit d ' organitzacioí
ja que s'ha comptat amb un nombre important de participants i seguidors.

El primer algaidi va eser en Jordi'Salas, i en segone posicio'va arri¬
bar en Pere Oliver.

Aquest any hi va haver participació' extrangera i fóu un angles el
primer en pujar a la montanya.

- EI torneig de futbet tambe'va comptar amb molta participació'i soñ
molts els que acudiren a veure els partits.

- Pareix que a la fi' ha sortit President per el C.D. ALGAIDA, tot
apunta rap a n'en Tomeu Pastor (Autoescuela Levante).

- A les escoles hi ha un nou director. Esperem que el Director-Regidor
ao polititzi l'educació i que actui sense mesclar ous amb caragols.

- Hi ha queixes generalitzades sobre_.-J--a ^cól. locació dels cables de
GESA a les façanes de les cases..—Grëïm que l'Ajuntament hauria d' haver
negociat un altre sistema":

- Fa "poc es va cel.lebrar el Campionat d'Espanya de Fumar eru-íip^"El president del Club algaidí va obtenir una molt bona cla§sifíc^ió.
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