
 



Separa els envasos

Els envasos, les bosses de plàstic,els brics i les llaunes,
al contenidor groc

GOVERN
DE LES ILLES BALEARS
Conselleria de Medi Ambient

Quatre illes^
Uf» to4i<f

cap ■ frontera

ALGAIDA
PINA

I RANDA

FINS EL
3 DE DESEMBRE

DE 2001
és obert el termini de

pagament voluntari de:
• Impost sobre béns inmobles

(IBI ) urbans i rústega.
• Gual Permanent
• Vedat de Caça

SEnfl&R Êe & Lfis TEvee MANS,
RSCICLAR A LES DE TOTS

Ara tens al teu abast un nou contenidor de color groc. A més dels envasos també pots ficar-hi el paper d'alumini,
els embalatges i les safates de porexpan. Si col·labores en la recollida selectiva, estàs col·laborant en el reciclatge.
Continua separant. Continua reciclant.

Fes-ho per tu mateix. Fes-ho pe! teu futur.

tu tries
■â

PAPER VIDRE ENVASOS
ICARTRÓ

http.V/residus.caib.es



ADRECES D'INTERÈS
CASA DE LA VILA:
0/ del Rei, 6
Tel.: 971 12 50 76-
971 12 53 35
Fax: 971 12 50 44

LÍNIA D'ATENCiO AL CIUTADÀ:
(deixa el teu missatge i et contestarem)

Tel. 900 777 222
e-mail: algaida.general@bitel.es

POLICIA LOCAL O'ALGAIOA:
0/dei Rei, 6. Tel. 971 12 50 76

Mòbil: 639 68 11 70

ASSISTENTA SOCIAL: Tel. 971 66 57 10

ASSOCIACIÓ OE PERSONES MAJORS:
Tel. 971 12 50 64

BIBLIOTECA MUNICIPAL:
Tel. i Fax. 971 66 56 79
e-mail: algaida@ctv.es

PUNT O'INFORMACIÓ JUVENIL:
Tei.i Fax. 971 66 56 79
e-mail: algaida@ctv.es

OFICINES LEADER II. Tel. 971 66 54 04

TITOIETA RÀDIO,
EMISSORA MUNICIPAL (108 FM)

Tel. i Fax. 971 12 53 81
e-mail: radio@titoieta.com

Pàgina Web: www.titoieta.com

CASAL DELS JOVES:
0/ d'Anselm Turmeda, 3.

Tel. 971 66 80 66

BENZINERA O'ALGAIOA:
Tel. 971 66 51 47

CAMP M.D'ESPORTS ES PORRASSAR:
Tel. 971 12 56 78

COL.LEGI PÚBLIC PARE B. POU:
Tel. 971 66 53 48

EMPRESA OE TRANSPORTS
CALOENTEY (Autocars de línia):

Tel. 971 58 01 53

ESCOLETA PÚBLICA: Tel. 971 12 53 32

FERROSER, S.A. (AIGÜES):
Tel. 971 64 40 04

RECTORIA O'ALGAIOA:
Tel. 971 66 50 22

FERROSER, S.A. (FEMS): Tel. 971 18 06 54

GUÀRDIA CIVIL O'ALGAIOA:
Tel. 971 66 51 05

MANCOMUNITAT PLA OE MALLORCA:
Tel. 971 83 04 41

RADIO CLUB ALGAIDA (EA6RCB):
Tel. 971 12 55 06

REVISTA ES SAIG: Tel. 971 66 50 42

APOTECARIA O'ALGAIOA:
Tel. 971 12 53 45

UNITAT SANITÀRIA O'ALGAIOA:
Tel. 971 12 50 51

UNITAT SANITÀRIA OE PINA:
Tel. 971 12 54 78

PAC OE LLUCMAJOR (URGÈNCIES):
■; Tel. 971 66 14 11

BOMBERS: 085

GUÀRDIA CIVIL (URGÈNCIES): 062

URGÈNCIES INSALUO: 061

EDITORIAL
PER UN MAJOR ESMENT AMB EL NOSTRE ENTORN
Dos dels factors que determinen a qualsevol societat, el
seu grau de desenvolupament i benestar són la sanitat i
l'educació. Millorar les instal·lacions sanitàries del muni¬

cipi i dotar l'escoleta infantil de zero a dos anys foren els
objectius principals que es va proposar aquest
Ajuntament al començament d'aquest mandat.

A Algaida, coincidint amb la diada de sa Fira, es va posar
la primera pedra del que ha de ser el nou centre sanitari;
un edifici modern, ampli i amb la capacitat suficient per
afrontar les necessitats actuals i futures del municipi. A
Randa s'han acabades les obres de la reforma de l'antic
forn per habilitar-lo com a consultori mèdic i en aquest
moments només falta acondicionar el mobiliari. Sens
dubte dues obres que milloraran l'atenció sanitària del
ciutadà, i que, a més, han de servir per exigir als organis¬
mes corresponents un servei sanitari permanent durant
tota la setmana.

Per altra part, l'ampliació de l'escoleta permetrà el curs
vinent poder gaudir d'un servei de guarderia i escoleta a

partir dels zero anys, aquest serà un esforç econòmic i de
personal important de l'Ajuntament i que, a més de ini¬
ciar el procès educatiu de l'infant, també tindrà un efecte
social, com és ara la possibilitat de facilitar l'accés de la
dona als llocs de feina.

Si bé aquests són alguns dels paràmetres que mesuren el
benestar de la societat, el seu desenvolupament, també, té
conseqüències negatives, el consum excesiu de l'aigua o
de l'energia i la producció de residus. La recollida dels
residus sòlids urbans, els punts de recollida selectiva o la
neteja d'aquest punts de recollida i dels espais públics i,

darrerament, els excrements dels cans, esdevenen un pro¬
blema que per la seva resolució és necessària una refle¬
xió per part de tots.
Des de l'Ajuntament es fan esforços per millorar els ser¬
veis de neteja, com és la recollida dels voluminosos que
es deixen vora els contenidors envers de traslladar-los al

punt verd, la neteja quasi diària de sa Plaça i els seus vol¬
tants, tasca que es reforçarà amb l'adquisició d'una
màquina d'escombrar per part de l'Ajuntament. Però
aquest esforç resultarà inútil si tots no feim un exercici
de ciutadania i tenim esment amb el nostre entorn.

ESUM INFORMACIÓ MUNICIPAL
Aprovació per majoria d'emetre un
informe favorable ai desdoblament de la
carretera de Manacor.

Aprovació per majoria d'emetre un
informe sobre la variant oest.

</i

Acord per a sol·licitar a la Comissió insular d'Urbanisme
l'exoneració de l'aplicació de l'índex per al càlcul de la
capacitat de població a les àrees consolidades i transfor¬
mades per la dotació d'infraestructures dels nuclis urbans
d'Algaida, Pina i Randa.

Aprovació de la pròrroga per un any de la suspensió de
llicències en sòl urbà.

Modificació dels imposts de béns immobles de naturalesa
rústica i urbana i dels vehicles de tracció mecànica.

Acord per incrementar la partida destinada a la millora dels
vestidors del camp de futbol.

Acord per pavimentar
ei camí del cementiri
de Pina

SORTIDA ALGAIDA 07:00, 08:30, 09:30, 10:30, 12:00, 14:30, 16:00, 18:30, 19:30

o-
07:45, 09:30, 11:00, 12:00, 13:00, 15:45, 17:00, 19:30, 20:30-*SORTIDA PALMA

SORTIDA ALGAIDA ^08:30, 10:30, 12:00, 14:30, 16:00, 18:30

09:30, 11:30, 13:00, 15:45, 17:00, 19:30 SORTIDA PALMA

SORTIDA ALGAIDA 08:30, 10:30, 11:30, 14:30, 19:30

09:30, 11:30, 12:30, 15:45, 20:30-* SORTIDA PALMA
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PERFORACIÓ
DE NOUS POUS

I SONDEIGS
La manca de pluges registrades en els
mesos d'hivern i primavera i l'incre¬
ment del consum d'aigua amb l'aug¬
ment de les temperatures obligà a la
perforació d'un pou ai costat del camp
de futbol, per solventar la problemàtica
d'aigua que té ei nostre municipi.
Durant el mes de setembre es va rea¬

litzar ei sondeig per després connectar
ei seu cabal a la xarxa municipal.
Ei pou perforat ai costat del camp de
futbol ajudarà a la recuperació del
nivell d'aigua dels pous de Son Pericàs
i Son Micoia.
A principis d'estiu l'Ajuntament posà
en servei ei pou del carrer del Sol,
però les elevades temperatures que
s'han viscut aquest estiu i la manca de
•pluges han obligat a cercar més vies
de subministre.
A la zona de Pina també es va dur a

terme durant ei passat mes de setem¬
bre la perforació d'un altre pou a Son
Moll, per abastir d'aigua potable el
nucli urbà. Els resultats, malaurada¬
ment, van ser negatius i l'Ajuntament
Investiga noves zones d'on poder
extreure aigua. Cal recordar que la
zona de Pina presenta un problema
important, al tenir una estructura geo¬
lògica de marges. Una formació que,
per la seva riquesa en guixos, provoca
concentracions altes de sulfats en l'ai¬

gua la qual cosa evita el seu consum
per part de les persones.
Amb la col·laboració de la Direcció
General de Recursos HídricSi organis¬
me que depèn de la Conselleria de
Medi Ambient del Govern Balear, es
cerquen nous punts per poder fer per¬
foracions.

OBRES EN ESPORTS, SANITAT I EDUCACIÓ

INVERTIM EN EQUIPAMENTS
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CAMP DE FUTBOL; A més del terreny de joc, també
s'augmenta la partida pressupostària per a la millora dels
vestidors antics. En posar gespa artificial, Algaida passarà a
tenir un dels millors camps de Mallorca.

PISTES POLIESPORTIVES A L'ESCOLA: Els alumnes de l'escola
disposen d'una nova pista poliesportiva per gaudir dels
temps d'esbarjo i per o lo realització d'activitats escolars.

Consell de Mallorca en subvencionarà el 70 per cent.
La segona fase contempla la instal·lació de gespa artificial.
A la zona de ses escoles, segueixen les obres del pavelló
cobert que es van començar just després de la seva adju¬
dicació per part del Consell Superior d'Esports a principis
de juny
També a les escoles es comença a veure com serà la futu¬
ra escoleta municipal, que permetrà l'escolarització des
dels zero als dos anys.
En matèria de sanitat, les noves unitats sanitàries
d'Algaida, en construcció, i de Randa, finalitzada, són
avenços importants de cara a millorar la nostra qualitat
de vida.

PISTES DE TENNIS: La comissió de Govern del passat 21 desetembre aprovà l'adjudicació de les obres o l'empresa
ORTIZ S.A. L'aportacio municipal és del 30%, mentres que el
Consell de Mallorca n'aporta la resta, concretament
15.181.322 pessetes.

PAVELLÓ COBERT: Després de 12 anys, el nostre pavelló
cobert comença a ser una realitat. L'import de les
instal·lacions és de 171.252.098 pessetes, de les auals el
Consistori algaidi n'aporto gairebé tretze milions ae pessetes.

► Esports, Sanitat i Educació. Aquestes són les àrees on
l'Ajuntament està duent a terme nombroses infraestructu-
res amb la intenció de millorar la qualitat de vida dels ciu¬
tadans. Coincidint amb les festes de Sant Jaume es proce¬
dí a la inauguració de les piscines municipals d'Algaida,
que són el principi d'una àmplia transformació esportiva a
la zona d'es Porrassar. Les obres continuen per acabar els
vestidors. També s'iniciarà en breu la constmcció de pis¬
tes de tennis i poliesportives al solar de les piscines, amb
un pressupost global de 21.688.322 pessetes, i la reforma
del camp de futbol. En primer lloc es nivellarà el terreny
de joc, substituint la base i millorant el drenatge.
Aquesta primera fase té un pressupost de 54.779.179. i el

UNITAT SANITÀRIA DE RANDA: Tot està a punt per l'entrada
en funcionament del consultori mèdic de Randa. El nou centre
suposa una substancial millora pels habitants del nucli en
quant a prestacions sanitàries.

ESCOLETA MUNICIPAL: Les obres de l'escoleto són les que
estan més avançades de totes i, poc o poc, el futur edlifíci
comença a agafar forma.



JOVES I ADULTS

EXCURSIONS
El casal de joves continua fent i progra¬
mant activitats d'esbarjo. El passat dia
30 de setembre anaren d'excursió a La

Trapa, un dels indrets privilegiats de la
nostra illa, que es recupera poc a poc
del devastador incendi que patí fa uns
anys. Una vintena de joves pujaren fins
al cim pels dos camins habilitats per
anar a la zona.

Durant el mes d'octubre, es va organit¬
zar, el diumenge dia 21, una sortida a
Alcanella i Alcanelleta per Ses
Figueroles. Si voleu informació sobre
les properes excursions podeu anar al
Casal dels Joves i us indicaran les que
tenim previstes. L'horari és: Divendres,
de 16 a 20 hores, i dissabte, d' 11 a 13,
de 16 a 18 i de 22 a 24 hores.

CURSETS
El mes de novembre es durà a terme un

curs de reflexologia al Casal. Les ses¬
sions es faran els dilluns 5,16,19 i 26
a les 22.00 hores. El mes de desembre
continuaran els cursets per aprendre a
fer pa i formatge, i un segon on s'en¬
senyarà a fer fones i utilitzar-les.

ADULTS
La Mancomunitat del Pla de Mallorca

organitza com cada any un seguit de
cursos de formació de persones adul¬
tes. A partir dei mes de novembre s'ini¬
cien les classes a l'escola municipal. Els
interessats en incriurer-se poden anar o
telefonar a la biblioteca per consultar si
hi ha places lliures. Els horaris són els
següents.
- Alemany: dimarts i dijous de 20.30

a 22 hores del 6 de novembre al 26
de març.

-Anglès I: divendres de 18 a 20 hores,
inici 5 octubre.

- Català B: dimarts de 19 a 22 hores,
del 16 d'octubre al 28 de maig.

- Català C: dimarts, de 20 a 22 hores,
del 23 octubre.al 28 de maig.

- Brodats: dimarts de 16.30 a 18.30
hores, del 13 de novembre al
5 de març.

- Poda i Empelts: dissabtes de 9 a 12
hores, de l'I de desembre al 27 d'abril.

- Cuina: dimarts, de 19 a 21 hores, del
20 de novembre al 12 de març (encara
queda determinar el lloc de realització).

- Flors Seques: Divendres de 18 a 20
hores, del 9 de novembre al 15 de
març

- Macramé a Pina: dijous de 19 a 21
hores (a determinar lloc).

- Restauració: a partir de gener.
- Ceràmica a Randa: dissabte horabaixa

de 15 a 17 hores, del 3 de novembre
al 9 de març.

- Manualitats Randa: dissabte de 17
a 19 hores, del 3 de novembre, al
9 de març.

El PASSAT 10 D'OCTUBRE

SA FIRA 2001
► Un any més els carrers d'Algaida s'ompliren de tot
tipus de paradetes, que oferiren als nostres visitants la
possibilitat de comprar i contemplar de tot i molt. I^a
festa tingué un gran èxit de participació i foren nom¬
broses les persones que acudiren al nostre municipi.

A primera hora del matí, el batle d'Algaida, Jaume
Jaume, rebé a la Casa de la Vila al president del
Govern de les Illes Balears, Francesc Antich, qui acudí
acompanyat de nombroses personalitats del Govern de
la comunitat, i juntament amb la consellera de Sanitat,
Aina Salom, es procedí a la col·locació de la primera
pedra de la unitat sanitària d'Algaida a mitjan dematí.

Moments abans, els representants polítics passejaren
pels carrers del poble interessant-se pels nostres pro¬
ductes. Bestiar, carruatges, sabates, artesania, una gran
varietat d'estris i, fins i tot, una mostra d'animals
exòtics, que despertà un gran interès entre el públic
que va venir a Algaida.

Per l'horabaixa, els actes es centraren en la celebració
del centenari de la nostra veïna Francisca Bibiloni, que
rebé un emotiu homenatge acompanyada dels seus
familiars.

HOMENATGE A TOTA UNA VIDA ►
La nostra veïna Francisca Bibiloni Pou fou homenatjada
durant lo passada firo d'Algaida amb motiu del seu 102
aniversari, celebrat el dia 10 d'octubre. El president
Antich i el batle lliuraren una placa conmemorativo per
aquest cent-dos anys de convivència centenària, sentint
que per causes de desconeixement de les dotes reals del
seu naixement no es dugués a terme en el seu moment
oportú. Francisco Bibiloni i lo seva familia, que fa poc
trobaren lo seva partida de naixement, creien que era
dos anys més jove. L'acte es celebrà al Casal Pere
Capellà, que es quedà petit degut a nombrosa ossiténcio
de veïns. També hi acudiren els membres de la corpora¬
ció municipal i la resta d'autoritats convidades.

M NOVA UNITAT SANITÀRIA
Les obres de lo nova unitat sanitària d'Algaida jo estan
en marxo. El president del Govern de les Illes Balears,
Francesc Antich; lo consellera de Sanitat i Consum, Aina
Salom, i el batle d'Algaida, Jaume Jaume, posaren durant
uns dels actes de lo Firo lo primera pedra del futur l'edifi¬
ci al carrer Joan Alcover número 5 i 7. A l'acte hi assitiren
també diversos representants del Govern de les Illes i res¬
ponsables de l'Insalud. A l'interior de lo pedra s'hi posà
dins un cilindre metàl·lic una còpia de les portades dels
diaris que es publiquen a Mallorca, amb data del T3
d'octubre, un joc de monedes de curs legal i un pergami
com o reflex de de l'acte, signat pel president, el batle i
la consellera. També s'hi afegi un exemplar de la revista
d'informació municipal d'Algaida, Pina i Randa, Punt Tres.
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. EMBUSSOS AL CARRER RIBERA PER LES OBRES

EVITAU ANAR EN COTXE A L'ESCOIA

L'Ajuntament demana als pares i mares que acompanyen a
l'escola als seus fills que no ho facin en cotxe o que l'apar¬
quin pels voltants i facin uns quants metres a peu, per aju¬
dar a descongestionar de trànsit el lloc i evitar possibles
accidents. A més, hem de tenir en compte que durant
aquesta situació provisional, els autocars aparquen al carrer
de l'Estació.

► L^s obres en curs han implicat canvis en la circulació
rodada dels voltants de l'escola. El carrer Tanqueta ha estat
tancat al pas de vehicles amb intenció de deixar els nins a
l'escola, fet que ha suposat un increment considerable de
trànsit de vehicles pel carrer de la Ribera, ocasionant embu-
sos considerables al matí. Ara mateix, pel carrer Tanqueta
només hi poden entrar a la zona escolar els vehicles pesants
que van a les obres del pavelló cobert, per la qual cosa s'ha
habilitat una sortida que dona al mateix carrer.

MILLORES A
LA BIBLIOTEU

30 ANIVERSARI
DEL C.E.ALGAIDAL'Ajuntament ha realitzat una sèrie de

millores a la Biblioteca del Casal Pere
Capellà, on també s'han pintat de nou
les persianes de l'edifici de cara al pro¬
pers mesos d'hivern. Al sostre es va
instal·lar una capa de tela asfàltica per
impermeabilitzar-lo i evitar possibies
goteres i danys a l'estructura. També
es va instal·lar aire condicionat i cale¬
facció i es van canviar les portes de
l'entrada al local.

El batle d'Algaida, Jaume Jaume lliurà una placa commemorativa al president del CE Algaida durant les feste de Sant Jaume.

► Trenta anys d'existència de l'equip de futbol, sens
dubte, ban donat per molt. Generacions de pares i fills
que ban compartit l'experiència de defensar els colors del
Club Esportiu Algaida, des de què, un ja llunyà 25 de
juliol de 1971, es va inaugurar el camp de futbol d'es
Porrassar en un partit contra el Sencelles. Gràcies a l'em¬
penta d'un gmp d'algaidins, els socis fundadors, es va
crear l'equip de futbol.

Es un motiu de satisfacció per totes aquelles persones

que d'alguna manera ban fet possible que el club celebri
enguany el seu trentè aniversari, en una temporada on
s'ha recuperat la categoria de Primera Regional després
de 19 anys del seu descens.

Equip amateur que l'any passat va ascendir a Preferent.

Els juvenils van quedar campions de segona regional la
temporada passada.
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CONSELLS PRÀCTICS
TANCA EL GRIFÓ MENTRE ET RENTES
LES DENTS.

NO DEIXIS GORRER L'AIGUA MENTRE
ESCURES.

NETEJA EL COTXE EN ESTABLIMENTS

ADEQUATS I EVITA FER-HO A CASA
AMB LA MÀNEGA.

ACTUALITZACIÓ DEL PRESSUPOST PER A
LA PAVIMENTACIÓ DE LES BAIXADES

RESTAURACIÓ DE lA FONT DE PINA
► Poc a poc es van concretant les millores que es faran
a la font de Pina, un dels indrets més representatius del
nucli. S'ha delimitat la segona fase del projecte de la
seva restauració. Aquesta queda determinada a la pavi¬
mentació de les dues baixades que faciliten l'accés a la
font, que actualment són de terra i estan en mal estat de
conservació. Per salvar el desnivell es construiran

graons de gran amplària.

Les voreres dels graons seran de pedra caliza i la seva

pavimentació es preveu fer amb bolls de pedra, de la
mateixa tipologia que els emprats a la fase realitzada per
FODESMA, per tal d'aconseguir un efecte que no dis-
torsioni. D'aquesta manera, s'oferirà una entrada més
atractiva als visitants del lloc des de la mateixa carrete¬

ra. El pressupost actualitzat de l'obra de contrata ascen¬
deix a 4.575.736 pessetes.

L'any 1998, la col·laboració entre l'Ajuntament
d'Algaida i el Consell Insular de Mallorca va permetre
que FODESMA realitzés les obres per recuperar i reha¬
bilitar una part del paviment del recinte, si bé, la part
corresponent a l'accés a la font va quedar a mitges.
L'entrada als vianants sense reformar i la part que possi¬
bilita l'accés a vehicles, sense pavimentar.

Posteriorment es va condicionar l'aljub que recollia el
sobrant de l'aigua de la font, que es va soterrar i quedava
eliminada la caseta situada a la part baixa del recinte.
L'estat actual provoca que l'aigua de la pluja arrossegui
terra i pedres a la part baixa de la font. Aquest fet provo¬
ca, a més de l'acumulació de terra, un deteriorament del
paviment reformat.

BEQUES DE
FORMACIÓ

Amb la finalitat de potenciar, incentivar i
facilitar accions i iniciatives que permetin
la formació i el desenvolupament dels
joves d'Algaida, la regidoría de joventut
de l'Ajuntament ha promogut les Beques
de Formació. Aquestes beques van diri¬
gides a joves del municipi en edats com¬
preses entre els 16 i els 26 anys. Per a
l'any 2001 es destina la quantitat de
150.000 pessetes.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:
- Les sol·licituds per accedir a les beques

de formació s'han de presentar abans
del dia 15 de desembre al Registre
General de l'Ajuntament d'Algaida, a les
Oficines Municipals de la Casa de la
Vila 8 (0/ del Rei número 6).

- A les sol·licituds s'hi detallarà i
adjuntarà:

- Filiació personal: Nom i Llinatges,
Adreça particular. Telèfon de Contacte

- Fotocòpia de! DNI
- Situació Acadèmica (estudis finalitzats i

estudis actuals).
- Justificació de la petició (descripció del

curs, projecte de l'activitat o iniciativa,
el seu cost així com la quantia de la
beca que es sol·licita).

Entre d'altres aspectes inclosos en els processos
d'Agenda Local 21a dur a terme, s'insta a l'establiment
d'un pla d'acció local a llarg termini cap a la sostenibili-
tat que inclogui objectius mesurables. També a la classi¬
ficació de tasques per ordre de prioritat per tractar els
problemes detectats amb un procés participatiu que
comprengui tots els sector de la societat. Així mateix,
també s'explica que és convenient la localització siste¬
màtica de problemes i de les seves causes mitjançant
àmplies consultes públiques i la consideració i avaluació
d'opcions estratègiques alternatives.

La ordenació del territori, peça clou en els processos
d'Agendo Loco! 21

REGA EL JARDi A PARTIR DE LES VUIT
DE L'HORABAIXA I NOMÉS UNA
VEGADA AL DIA I DEIXA-HO DE FER
EN EL CAS DE QUE LA MANCA D'AI¬
GUA SIGUI TAN IMPORTANT QUE EXIS¬
TEIXI EL PERILL DE RESTRICCIONS

APOSTA PER UN MODEL SOSTENIBLE
El municipi d'Algaida s'ha addherit als principis estipu¬
lats en la carta d'Aalborg, coneguda amb aquest nom per
ser la ciutat on es va firmar el 27 de maig de 1994 per
nombrosos païssos, a favor del medi ambient i la soste-
nibilitat. Tal i com es va marcar a la cimera de Rio de
Janeiro l'any 1992, mitjançant els plans d'acció locals es
contribuirà a l'aplicació del cinquè programa de la Unió
Europea. Els implicats duran a terme programes en
matèria de medi ambient "cap a un desenvolupament
sostenible".

SELECCIÓ DE LES PETICIONS
- De totes les sol·licituds presentades

resoldrà el batle a proposta del regidor
de joventut, seguint el següent criteri
per ordre de referència:

- Major durada del curs o activitat
- Major distància on s'ha de realitzar el

curs 0 activitat (transport, estància)
- Experiència en activitats de jovent i

lleure al municipi.
- Adquisició de material didàctic per

realitzar el curs o activitat.

\>
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ARRIBA L'EURO
El proper dia 1 de gener serà una data
clau en les nostres vides. La nostra
activitat quotidiana girarà entorn l'euro,
i progressivament veurem com la pes¬
seta passa a ser moneda de col·leccio¬
nista.
Durant el passat mes d'octubre es
modificaren les taxes administratives

per adaptar-les a l'euro.

MANTENIMENT FÍSIC DE
PERSONES ADULTES

Durant el mes d'agost i la primera
quinzena de setembre, l'Ajuntament
d'Algaida, a través de l'empresa AFIRE
Esports va organitzar un curs de gim¬
nàstica aquàtica per a persones adultes
a les piscines municipals. Les sessions
van tenir un notable èxit d'assistència i
una valoració molt positiva per part
dels participants, que es van adreçar a
l'Ajuntament per demanar que tingues¬
sin continuïtat durant els mesos d'hi¬
vern. En atenció a la petició, i a través
de la mateixa empresa s'ha programat
un curs de manteniment físic per a per¬
sones adultes que es desenvoluparà
d'octubre a juny, cada dimarts de les
20 a les 21 hores al segon pis del
Casal Pere Capellà. El preu del curs és
de 3.161 pessetes mensuals per perso¬
na. Tots els interessats podeu anar al
mateix casal o a l'Ajuntament a dema¬
nar informació.

FESTES LOCALS DE 2002
Algaida i Randa:
16 de gener, Sant Honorat
26 de juliol. Santa Aina
17 gener. Sant Antoni
26 setembre, Sant Cosme i Sant Damià.

El calendari de festes va ser acordat per una¬
nimitat pel ple de l'Ajuntament en la passada
sessió celebrada el dia 13 de setembre.

EL SOPAR MES SOLIDARI
Gairebé un miler de persones col·labo¬
raren en el primer sopar convocat per
la ONG Algaida Solidària, celebrat a
principis de setembre al restaurant Sa
Portassa, que cedí les seves
instal·lacion per dur a terme l'esdeveni¬
ment. Assistiren a sopar 537 persones,
desbordant fins i tot les previsions més
optimistes dels organitzadors. Tot i així,
al sopar no hi faltà de res degut a la
gran col·laboració de tots els partici¬
pants que aportaren menjar i molta
solidaritat. A més dels assistents, altres
400 persones van fer donacions econò¬

miques. En total, es recaptà uns dos
milions i mig de pessetes que aniran
destinats al pagament de part de les
reformes de l'església. A mes a més,
els dirigents d'Algaida Solidària, en una
nova iniciativa, volen incentivar a tots
els propietaris de vivendes del nostre
municipi a que les lloguin a treballadors
inmigrants, perquè es puguin integrar
més fàcilment, i es comprometen a fer
de mediadors. Des de Punt Tres volem
felicitar a la ONG per la seva bona feina
i les tasques empreses per fomentar un
millor entorn.

NOVA MAQUINA DE NETEJA
L'Ajuntament disposarà en breu d'una
nova màquina per a la neteja dels
carrers. S'ha aprovat l'adquisició, amb
una subvenció de la Conselleria de
Medi Ambient del Consell de Mallorca.
El preu de la màquina és de 3.495.706

pessetes. L'Ajuntament demana als ciu¬
tadans que utilitzin les papereres que hi
ha als carrers i no deixin fems pel
carrer per ajudar a mantenir ei nostre
poble més net.

PISCINES
Gent de totes les edats va respondre als
cursets de natació organitzats per
l'Ajuntament. Un total de 86 persones s'han
beneficiat el passat estiu de les activitats a
les piscines municipals. El nombre d'abo¬
nats va arribar a 233. A la inauguració,
duita a terme el passat 25 de juliol, hi van

assitir el president del Govern Balear,
Francesc Antich; l'aleshores conseller
d'Obres Públiques, Habitatge i Transports,
Josep Antoni Ferrer; el batle d'Algaida,
Jaume Jaume; el conseller de Cooperació
Municipal, Josep Gomila i veïns que s'a¬
costaren a veure l'acte.

SUPORT A NOVES
PUBLICACIONS
El Casal Pere Capella va ser l'escenari
de la presentació del llibre Jaume
Salvà i Munar i el mallorquinisme cien¬
tífic,-escrit per Joan March. Ei presi¬
dent del Govern, Francesc Antich,
assistí a l'acte de presentació durant
la passada Fira.
Seguint amb la política de donar suport
a la cultura, des de l'Ajuntament s'ha
col·laborat en l'edició de l'obra
Possessions a Algaida, que fa un recull
explicatiu de les possessions del nostre
terme municipal d'especial importància
pel seu valor cultural, històric i arqui¬
tectònic. Aquesta obra fou presentada
durant les festes de Sant Jaume.
Ambdues les podeu consultar a la
biblioteca municipal

MILLORES AL
CARRER COLOMER

Els canvis urbanístics que hi ha hagut
al tram final del carrer Colomer, en
direcció a Llucmajor, obligaran a la
reordenació de la zona pel que fa a
aspectes de trànsit rodat, de vianants i
en matèria d'aparcaments. A la zona
lateral de la dreta s'incrementarà l'am¬

plada de les voravies. Es pavimentarà
de nou la vorera de l'esquerra i es
sembaran arbres. Al costat contrari, ia
part dreta, es delimitarà un nou carril
que es destinarà a places d'estaciona¬
ment de cotxes.


