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ïr ^ FESTES DE SANT JAUME 1978

i Diés 22 - 23 - 24 - 25 - 26 de Juliol



RESTAURANTE PflUDEPflRTIVfl
tinaón màô ttcLnt^uilo y aco^edot da Mtiilotca.

Celebre aquí sus Fiestas Sociales,
Bodas, Banquetes y Comuniones

Capacidad para 350 plazas

Grandes Especialidades en Pescado y Carnes

Disfrute de nuestra Piscina

Solarium, Petanca y CancEias de Tenis

Hágase socio de nuestras instalaciones Deportivas.

Carretera Manacor Km. 19'600 ALGAIDA

Peluquería Caballeros

C0SMET0L06ISTA DIPLOMADO

C
laboratoire des

OSMETOLOGISTES

euGêne

Tratamientos contra la caída del cabello,
Grasa, Caspa y cualquier deficiencia

capilar

Calle Ribera, 4 ALGAIDA

dlx.a.mm del (ddlello ^ts.tuito



Comissió Organitzadora
Josep Llompart
Sion Mut
Tomeu Gomila

Miquel Oliver
Miquel Pericàs
Jaume Pou
Miquel Fullana
Joan Beltran
Pere Fullana
Jaume Fullana

Aquesta Comissió agraeix a totes les entitats, empreses i per¬
sones particulars, la seva col·laboració, i al poble l'interés de
promocionar unes Festes Democràtiques i Populars, esperant que

aquestes serveixin per a augmentar l'amor a Algaida que és
l'amor a Mallorca.

L'AJUNTAMENT DE LA VILA D'ALGAIDA

amb motiu de les Festes de

SANT JAUME

Felicita a tots els Algaidins

J{o/tí d

Portada: Plaça d'Algaida Vang 1,900 j

JO^QCupQtat La T·Qúta

LLUITEM TOTS PER UNES FESTES POPULARS

Participació

Qratuitat Subvenció

Imaginació

Passacarrers Teatre

Alfabaguera

Caparrots Balls

convidam a. uneó 'd^eitei entre totò, on ta. (jutld
i / a.[e^tiíí teiotnin ai noóite polite, ac^ueit ei l eipezit mei
a.ntLc de l komo, per tant no ^eim rei nou, retornam tei coiei
a.1 ieu lloc.

Aíoltei (^raciei i Molti d aniji.

LA COMISSIÓ.



PER SANT JAUME
LA FESTA

Recuperar la festa, sortir enmig de la plaça i riure
de bon grat, després del treball, és un dret del poble que
ningú no ens pot prendre. Un poble que fa festa és un po¬
ble que viu en llibertat. Un poble que deixa imposar-se
una festa que ell no ha triat, és un poble d'esclaus.

Recuperar la festa és, doncs, recuperar el goig de
viure. És, en definitiva, obrir una finestra damunt la nos¬
tra terra, com una clariana que sorgeix d'un núvol que
s'esqueixa.

Però sempre m'ha vengut de nou que els algaidins
d'altre temps triassin per fer festa el dia de Sant Jaume:
foraster, matamoros i comandador; perquè no me'l sé ima¬
ginar a aquest sant en no esser espasa en mà, a damunt
un cavall i escorxant caps de moro, sense assosseg. Pot¬
ser, ¿qui podria aclarir-ho a hores d'ara? els nostres avant¬
passats sentien ganes de fer gresca, després d'una escor-
xada.

Però, sobretot, la festa és aquí i l'hem d'aprofitar. Els
cossiers mai no s'aturen de dar voltes. El dimoni encara

eixampla la rotllada a força de fer voltar el garrot per da¬
munt els peus. Les paperines tremolen amb la mica de
vent que ara es mou. I l'alfabeguera escampa la bona olor
per tota la festa. Sobre la festa d'un poble que espera que
vengui l'estiu per acudir a la plaça a menjar avellanes, a

prendre gelat i a veure les rodelles. Sobre la festa d'una
terra que no vol resignar-se a viure trepitjada i resplandeix
de goig, perquè és Sant Jaume. Perquè són les festes;
perquè és precís recuperar, amb el dret a la disbauxa,
el dret a la vida. A una vida clara, justa, generosa, feta
de belles i difícils llibertats.

Gabriel Janer Manila

—FUSTERIA MECANICA

Zoni Q omila

Carrer A. Mauro, 19 Tel 665142

ALGAIDA



ELS NOMS DELS NOSTRES CARRERS

L'any 1870 es varen celebrar eleccions per Diputats a Corts
que coincidiren amb les Municipals. Per a la celebració d'aques¬
tes eleccions, l'Ajuntament va acordar dividir ei terme d'Algaida en
tres districtes electorals. L'acord ei trobam ai foli 47 del llibre d'ac¬
tes de l'any 1870, concretament del dia 26 d'octubre. El primer
col·legi, localitzat a l'Ajuntament, comprenia els carrers del Sol,
Colomer, Amargura, Campet, Unió, Palma, Quarterada, Roca, Ribe¬
ra, Major i del Rei.

El segon col·legi, a la casa Cuartera, el componien els carrers
dels Cavallers, Plaça, Sant Joan, Migdia, Nou, Placeta, Esperança,
Beata, Victòria, Bisbe, Església, Laberint, Sitjar, Sa Tanqueta i el
Quarter quart.

El tercer col·legi, que estava al forn d'en Pere Pericàs, el for¬
maven els Quarters primer, segon i tercer.

Aquest document ens dóna el nom de tots els carrers que llavors,
fa poc més de cent anys, hi havia a Algaida. La majoria d'ells han
conservat aquest nom, però un bon grapat foren batejats de nou
per glorificar alguns dels protagonistes d'uns fets històrics de tots
coneguts. Com tantes vegades, els personalismes i el partidisme
trepitjaren els interessos del poble.

Es clar que aquests noms imposats només han triomfat a ni¬
vell oficial, perquè, malgrat els anys que fa que figuren a les corres¬
ponents plaques, cap d'ells ha estat acceptat pel poble. Alguns, al
marge de la seva denominació oficial, han conservat el nom tra¬
dicional i altres han perdut el nom vell que no ha estat reemplaçat
pel nou produint-se un buit que la gent ha omplit dient el carrer de
Cas Potecari, de Cas Metge o altres semblants.

Recordem quins són els carrers que haurien de recobrar el
seu nom autèntic:

Plaza General Franco: Sa Plaça
C. Sebastián Sastre: Carrer del Migdia
C. Queipo de Llano: Carrer des Colomer
C. Calvo Sotelo: Carrer de la Unió

C. General Goded: Carrer del Rei

C. García Ruiz: Carrer o Placeta des Sitjar
C. José Antonio: Carrer de la Roca

C. Marqués de Zayas: Carrer Major (sembla que també tema
el nom popular de Carrer de s'Aigo).

Al mateix temps que es treballa pel recobrament d'aquests
noms, tots ells meravellosos, s'hauria de demanar la revisió de les
denominacions dels carrers que s'han obert posteriorment i que
han estat batejats amb una evident mentalitat sectarista.

Confiam que el canvi oficial que defensam no es farà esperar
massa, pero tots podem fer que maduri més aviat emprant ja des
d'ara els noms tradicionals, escrivint-los sempre que en tenguen
oportunitat i escampant-los entre la gent. Es una labor de mentalit-
zació que hauríem de començar a fer avui mateix.

Pere Mulet

TALLERES

MUNAR GAMUNDI

Reparaciones de Automóviles en general
Les ofrece sus servicios en la

c/. Luis Garcia Ruiz, 3 • Tel 665143 ALGAIDA

Aíoltò d'a.ni^ô



ALGAIDINS, VÉNEN SES FESTES
Algaidins, vénen ses festes
i això ens ha d'alegrar.
Ja podem planificar
com passar-les ben xalestes
i ballar a to amb ses orquestres
que aquí vendran a cantar.
Jo trob que es poble algaidí
és poble treballador,
i això és un bon valor,
s'es menester fer-ho així.
Mereix ses festes tenir

per fer uns dies de senyor.

N'hi ha que fan feina aquí,
i n'hi ha altres que no.
Surten de sa població
per es seu treball complir,
però a ses festes sí
que els hem de viure amb unió.
Això me sembla ben clar,
aposta vos ho diré:
Si cada persona té
es seu dret a treballar.
Té dret també a disfrutar
i a ses festes passar bé.
Oblidau-vos d'es treball
i ses penes que tengueu.
Disfrutau, i no temeu,
ses festes amb tot detall

que cultura, esport i ball
dins ses festes trobareu.

Esper que això disfrutem
dins un ambent popular
i que tots col·laborem
a que bé tot pugui anar
i es temps que festa hi haurà
tots molt bé ens ho passem.

Jaume Juan Bonnín

Per unes =

Festes Populars
Per unes festes populars. Qualque cosa canvia sobre aquesta

terra i esperem que sigui per bé. Per unes festes populars sorgei¬
xen i s'uneixen voluntats ací i alià, empeses per l'únic afany de
retornar ai poble allò que és ben seu: ei dret a divertir-se com vol
i com sap, defugint esquemes amanerats, sovint imposats i fre¬
qüentment avorrits. Per unes festes populars. La rialla es trenca
violentament com una closca d'avellana paisans, quan record les
festes programades de dalt a baix.

Feis memòria ¿recordau l'esguard que cerca recolzar-se sobre
coixins de son davant el televisor un vespre qualsevol d'un dia
qualsevol? Així era l'esguard del dia de festa, exiliada tota xispa
d'expressivitat.

De dalt a baix sols hi vénen els miracles i així i tot la fórmu¬

la no deu donar resultats massa espectaculars, perquè de dia en
dia minven els miracles.

Per unes festes populars. Érem al punt zero de la uniformitat
i uniformitat ve d'uniforme i tot uniforme és el reflex extern de

la tristor.

Lluitem contra la tristor

lluitem contra l'uniforme

lluitem contra la uniformitat

Per unes festes populars. Havíem arribat, us ho assegur, al
punt zero. De Navalcarnero a Algaida hi havia un diferent sen¬

tir, però una mateixa manera d'expressar aquest sentir. O Naval¬
carnero mentia. O mentia Algaida. O feien mentir ambdós po¬
bles.^



Per unes jestes populars. I tant que volem i aplaudim unes
festes populars? No diuen que la cultura ha d'anar de baix a dalt?
(malgrat no ho permetin).

No diuen que el treball s'ha de programar de baix a dalt?
(D'això en parlarem l'any dos mil).

Doncs que deixin al poble, punyeta, organitzar lliurement les
seves festes.

Fer unes festes populars. Alç la copa a la vostra salut algaidins
que bé us mereixeu gaudir d'unes veritables festes populars.

Llorenç Capellà

1 No ho digueu fort, però si feis apostes, apostau per aquesta darrera
possibilitat i segur que us toca premi).

BATURRICO
l/inoâ ^aúanoíraò

Delegación; Polígono «La Victoria» - 16 Julio s/n. manzana 8 n.° 1
Tel. 297488 PALMA DE MALLORCA

Dissabte dia 22

18 hores.— Partit de Futbol entre els potentíssims equips
«Ses Maioles» - «Puertas Sanz»

20 hores.— Passacarrers o cercaviles o rua amb caparrots i
gegants o gegantes; un bon esplet de coets i repi¬
cados de campanes (Cercam voluntaris, un premi
pel qui faci donar més voltes) i la Banda de Músi¬
ca d'Algaida «Sa Nostra».

22'30 hores. — Gran verbena a les Escoles (ara mès tancat que mai)
LOS BETA PALOMA

LOS ALAMOS C^fana, (amb teranyina i tot)
Servid de coques a ses taules i un bon tassó de vi

Diumenge dia 23
8 hores.—Prova ÚE Caos Mers a ses tanquES úe Can Gl.

Organitzada conjuntament amb la Societat de
Caçadors, d'Algaida.

12 hores.—Exposició a Ca'n Balaguer dels artistes d'Algaida.
17 hores.—Eesta pels al.lots a Sa Placeta des Sitjar

Teresetes - Cucanyes (Beneïdes)
I Mil coses més .. . pel grup DPaC - ManS i tots els
al·lots del Poble.



22 hores.—A sa Placeta des Sitjar, FESTA amb la

Banda de Montuïri

Biel Caragol i Biel Majoral
Dilluns dia 24

Durant tot el motí

1) Qui pot dormir que ho faci.
2) Qui té feina que se foti.
Migdia tothom a dinar a Caseva

18 hores.—Acabament del TORNEIG DE TENIS.

18'30 hores.-Clausura del TORNEIG DE BILLAR, amb la
assistència de la Federació Balear (Pnigram a pari)

22 hores.—Revetia de Sant Jaume.

Ampli repertori de la Banda de Música d'Alplda.
Foc i Fum de rodelles i coets (també hi haurà
trons si no surten femelles).

23 hores. —Esclafit verbenatiloide

JUAN CAMACHO
GRUPO 15 BRUMAS

Dimarts dia 25 DIA DE SANT JAUME

10 hores.—Alborada pels Xeremiers de Pina.
11 hores—Ofici Solemne

Els Cossieis ballaran l'Oferta.

yioia Vre-Tesies: Dimecrss dia fS
22 hores —En el Teatre Parroquial, Grup PLUJA TEATRE de

Gandia (País Valencià) representant l'obra
SANG I CEBA

12 hores.—Ball de Cossiers pel poble.
18'30 hores.—Presentació del nou equip de Preferent

ALGAIDA - CAMPOS

Camp des Porrassar.
22'30 hores.—A ses Escoles actuació de la COMPANYIA

AUBA representant l'obra

SA PATINADA DE NA PILI
No se permetrà riure més de tres hores seguides

Dimecres dia 26

A so domotinada tothom qui pugui que aprofiti per fer ses
coses que més li agradin; fadrins dormir, casats. . .

15 hores.—Carreres de Bicicletes.

22 hores.—Tradicional Verbena Gratis,

Corana U. F.

(el xafardeix está garantitzat).

TRACA FINAL I FI DE FESTA

NOTA; Si por causas ajenas a la Comisión tuviera que suspenderse o modificarse
alguno de los actos, el público no tendrá derecho a reclamación alguna.

\" Torneig Tenis Sant Jaume
1 " Restaurante Polideportivo
2 ° Peluquería Paco
3.° Jaime Puig
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CONSTRUCCIONES

PAVIMENTACIONES

BARTOLOME RAMON, S. A.
VENTA DE PISOS APARTAMENTOS

/

y LOCALES OE NEGOCIO

OFICINAS OBRAS: Feo. M Flerreros, 26 - Tel. 274900
INMUEBLES: Paseo Generalísimo Franco, 1 - Tels 21 1197-223625

PALMA DE MALLORCA

CICLISMO

Clasificación General Individual^

1.°—4.000 ptas. de Bartolomé Ramón Jaume
2.°—3.000 » de Guillermo Pou

3.°—2.000 » de Construcciones Torrens

4°—1.500 » de Construcciones Torrens

5.°—1.000 » de Construcciones Torrens

6.°— 900 » de Miguel Bibiloni
7°— 800 » de Hermanos Oliver

8.°— 700 » de Hermanos Oliver

9.°— 500 » de Eléctrica Salas

10.°— 500 » de Eléctrica Salas

General Individual Juveniles

1.° -1.000 ptas. de Miguel Jaume
2.°— 900 » de Bmé. Ramón Jaume

3.°— 700 » de Miguel Jaume
4.°— 500 » de Construcciones Servera

5.°— 300 de Miguel Bibiloni
6.°— 100 » de Bartolomé Ramón Jaume



Donado por Construcciones Andrés Oliver:
I Sector

Subida a Cura Contra Reloj
Individual

1.°- 700 ptas.
2.°- 500 »

3° -400 »

4 ■=—300 »

5°-200 »

6.°-200 »

7.°—200 »

CIRCUITO URBANO

1 700 ptas.
2.°—500 »

3.°-400 »

4.°—300 »

5 " -200 »

6.°—200 »

7.°—200 »

INFANTILES

1.""—700 ptas. Construcciones Oliver
2.''—500 » Construcciones Torrens
3.°—400 » Construcciones Oliver
4.°—300 » Construcciones Oliver
5.° —200 » Construcciones Oliver

TROFEOS

Excmo. Ayuntamiento Algaida - General Individual
Funeraria Sineu - General Individual luveniles
Peña Ciclista Cuatro Vientos - Sector Cura

Sa Talayeta - Circuito Urbano
Construcciones Andrés Oliver - Infantiles

SIDOL, S. A.
LAVABRILLO KIK - WATERLIMP

SÍDOL DES

Representante: EDUARDO ZAMORA
Tel. 26 5746 EL ARENAL

SEGUROS

BILBAO
XPeôea.

& todoi óui cLUntei ij ami^oí
'd^Uáta.í d'. ^a.n ^a.ime

PRIMER CAMPEONATO
DE

«TRUC» 1978

(Primero y Segundo Premios)
Con nuestros mejores deseos

a los ganadores y participantes

Seguros BILBAO
siempre a su servicio

DELEGADO EN ALGAIDA:

(^aitna (^lii/pr (Ca n Coent) - Tel. 665102



FERRETERIA Vidal
HERRAMIENTAS - PLASTICOS - PINTURAS

(Todas Marcos)

C/. Padre Bartolomé Fou, 12 Tel. 665232
ALGAIDA

ouministros

Obligatorios
de

Seguridad

EXTINTORES

REVISIONES

Y CAMBIOS

Archiduque Luís Salvador, 88 A
Teléfono 295464 Palma de Mallorca

Celler @ar ílauda
Especialidad en

Comidas Mallorquinas

òíiluda. y Uó deiea. una.6

(juendó 'd'Uóta.ó

Auto - Escuela

Calle Carrero Blanco, 5 Tel. 665031

ALGAIDA (Mallorca)



VINOS

cdmeHQuat

Victoria, 11
Teléf 665103
ALGAIDA

Ramón Llull, 25
Teléf. 665183

PINA

SA PORTASSA
C/. Padre Pou, 7 ALGAIDA

Local y Servicio para

Banquetes, Bodas y Primeras Comuniones

Paro Informes:

x>4ait l/idcíl (^atcícLi

Conieslillles Ca'n Roca
Especialidad en toda clase de Frutas

C/. Plazuela, 4 - Tel. 665171 ALGAIDA

ileuniiií <P. Û.
DERESA

C/. San Francisco, 3 Tels. 660055 - 660178
LLUCHMAYOR (Mallorca)

HOSTAL
ALGAIDA

Parking Particular

Les ofrece sus servicios de
Bar y Restaurante

Carretera Manacor, Km. 21

ALGAIDA

Te!. 665109



Letreros Luminosos Heón
(PYREX) y PLASTICOS

LUZ DE PALMA
(NOMBRE COMERCIAL REGISTRADO)

C/. Buñola, 18 PALMA DE MALLORCA

I NTUí? nc
RCHECO

DECIIHAC10\ - AlíTIIMIIVILLS

TALLER: Navarra, 2 Tels 660426 -660653
LLUCHMAYOR (Mallorca)

Bar - Restaurante

r
Especialidad en:

CHOT RUSTIT

LOMO

COSTILLAS

CODORNICES
CONEJO

Toi íorral a nes Caliuü

FRITO

CALLOS

ARROZ BRUT

SOPAS MALLORQUINAS

Carretera Manacor Km. 20

ALGAIDA

Tel. 665153



BAKCO DE CHEDITO BALEAD
Corresponsalía en Algaida

Obispo Salvó, 1 Teléf. 665034

Talleres Salas
REPARACIONES EN GENERAL

CAMBIO ACEITE Y ENGRASE

Si tens es cotxo espenyat
no et prenguis sa cosa a males
tu dut de cap a Ca'n Salas
i prest estarà adobat

Marqués de Zayas, H ALGAIDA (Mallorca)

mm\u Salas
Instalaciones Eléctricas, Sanitarias y de Gas
Electrodomésticos - Articulos para Regalo

Distribuidor de:

LAVIS - ZANUSSl - CORBERO - BRU
BUTSIR - TELEFUNKEN.

**»

Calvo Sotelo, 1 - Tel. 665047 ALGAIDA

^ 11

CA'N MARIANO
RESTAURANTE

-nr PISCINA

Especialidades:
Comidas Mallorquinas

y Pescado Fresco
Avd. Carlos V (Esq. Carretera Campos)

LLUCHMAYOR (Mallorca)
Tel. 660489



RESTAURANT

Ses fHaiûies
Especialidad en Arroz Brut

Sopas de Matanzas y

Conejo a la Brasa
Gran servicio de Bodas y Comuniones

Carretera de Manacor, Km. 16'500
ALGAIDA (Mallorca)

SABADO DIA 22

A las 18'30 PARTIDO DE FUTBOL

Restaurante SES MAIDLES

PUERTAS SANZ

Viuebtes ALGAIDA
C/. Padre Bartolomé Pou, 21

Teléfono 665252 ALGAIDA

Muebles Decorativos y Rústicos
Amueblamientos Apartamentos y Chalets

PRECIOS ECONOMICOS

Comerciaí NOGUERA
C/. Iglesia, 1 - Tel. 665056 ALGAIDA

Jleá una.6 ij Pk iílceó ^ieòtúLi
Electrodomésticos - Objetos Regalo

Confecciones Infantiles - Listas de Bodas

Juguetería y Deporte
TV - Frigoríficos - Lavadoras - Cocinas

(Todas marcas)

Descuentos especiales en Lotes para Novios



las ventajas
de un

gran banco.
Vd ya las conoce

Viajar por España o el extranjero sabiendo
que tiene a su disposición numerosas oficinas por

el país y corresponsales en todo el mundo.
Pasar por el banco los pagos fijos

que se le presenten todos los meses.

Comprar lo que desee sin necesidad
de llevar dinero, sólo su talonario de

cheques o tarjeta de crédito.
Hacer gestiones comerciales

con el extranjero a través de un

departamento exclusivamente especializado
en operaciones internacionales.

Informarse de cualquier gestión relacionada
con el banco y asesorarse convenientemente.

Estas y muchas más son las ventajas
de un gran banco.

Las ventajas de Banco Central.
BC

BANCO
CENTRAL
su BANCO AMIGO

A iitorizado por el Banco de España con el n ^ 0.701 l'J,

(

SERVICIO

OFICIAL

TALLER ASISTENCIAL N.° 05.280

Taller Mecánico - Electricidad del Automóvil

Concesionario

Electro - Servicio F E M S A
N.® 1345

Compro vento de Coches
nuevos y de ocosión

C/. Marqués de Zayas, 28 Tel. 665072
ALGAIDA



par-^stSürañte
ÇA^^/îTEir

Teléfono 665036

^ PALMA

HOSTAl m MAmi - BAR RESTABRANTE
Uno de los Hostales mas antiguos de Mallorca

ESPECIALIDAD EN

Bodas, Banquetes y Comuniones Comidas típicas Mallorquínas

Sopas de Matanzas y Frito Mallorquín - Conejo a la Parrilla
Ternera de Avila y Lechona Ca'n Maten

11

Contractes, Assegurances i arreglaments relatius ais
servicis d'enterrament.

SEBASTIA SALAS FULLANA
EMPRESSARI AUTORITZAT EN AQUESTA MATERIA

En cas de precisar els nostres serveis, tengueu presents
els números dels nostres telefons:

CA-NOSTRA .... 520041

MAGATZEM .... 520069

DE VACANCES . . . 527434

També podreu avisar amb més facilitat
el nostre representant, dins Algaida, que és en

'^a.uma Cytit^ez 77t>/
que viu el carre: Ribera, 2 - Telèfon 665102



Hostal des Fia
RESTAURANTE

ñ mejot, con M.a.no[o

Teléfono 263285

Carretera Manacor, Km 12'5

PALMA DE MALLORCA

deCatalunya i Balears

DESEA A TODOS SUS CLIENTES

Y AMIGOS DE ALGAIDA

UNAS FELICES

FIESTAS POPULARES

SUCURSAL EN ALGAIDA

C/. General Coded, 3 - Tel. 665005



AGENTE COLEGIADO DE SEGUROS

Calle Palma, 62 - Tel. 665098 ALGAIDA

J-e o^tece óe^utoi de:
Vída con Participación en los Beneficios

Incendio - Robo - Familia Hogar
Comercios - Embarcaciones de Recreo

Autos - Accidentes - etc.

ttavéi e íu tepteientccdíZ

SlIKé -x
* *
f CATALANA f¥ ¥

COMPAÑIA DE SEGUROS

¥ ¥
Î ¥

niñ^ ilp un i)igln ni àpririeio Jp í)n¿> plipufp^
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