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Sa Plaça

Casal de joves

Casal de joves

Sa Plaça
Casal Pere Capellà

Ses Escoles

Casal Pere Capellà
Sa Plaça

Casal Pere Capellà
Casal Pere Capellà
Placeta de l'Església

22.00 Sa Plaça

21.30

Ses Escoles

Casal Pere Capellà

17.00 Ses Escoles

20.30 Camp futbol es Porrassar
22.30 Casal Pere Capellà

20.30 Camp futbol es Porrassar
21.30 Camp futbol es Porrassar
23.00 Sa Plaça

19.00

19.30 Camp futbol es Porrassar
20.00 Sa Plaça
21.00 Sa Plaça

Vil Marató fotogràfica

Taller de capgrossos

Taller de capgrossos

Cercavila

III Cursa urbana

Espectacle teatral "Excèntrica Vetllada"

II Finals del torneig de volei platja
Representació de titelles amb S'Estornell Teatre
Ballada popular amb Herbes Dolces

VIII Torneig d'escacs
Presentació llibre "Possessions d'Algaida
Festival de bandes de música amb les bandes

Petra, Binissalem i Algaida

Cinema a la fresca amb "Missió impossible 2"

Semifinals II torneig de tennis
Inauguració exposició artesania de Guatemala
Xerrada "Experiències de cooperació
amb Guatemala"

Degustació cuina sud-americana

Finals II torneig de tennis
Semifinal VII torneig de futbol 7
Nit de blues amb Pep i Joel Banyo Blues Band

Final VII torneig de futbol 7
Festa de l'esport
Festa de la sabonera

Inauguració de les exposicions
Míting d'atletisme
II Gimcana humorística

Sopar a la fresca

22 UE JULIOL

23 OE JULIOL

24 DE JULIOL

25 UF .iULICL

L'Ajuntament vos desitja 9 tots unes bones festes

15 DE JULIOL

29 ..u:.QL

10.00 Camp futbol es Porrassar
11.00 Camp futbol es Porrassar
18.00 Camp futbol es Porrassar
19.30 Camp futbol es Porrassar
22.00 Camp futbol es Porrassar

15.00 Camp de tir son Mesquida
17.00 Casal Pere Capellà
18.00 Camp de futbol es Porrassar
19.45 Camp de futbol es Porrassar
22.00 Església d'Algaida

22.30 Sa Plaça

20.00
22.30
00.00

Sa Plaça
Camp de futbol Es Porrassar

01.00 Camp de futbol Es Porrassar

06.00
11.00 Església d'Algaida, Placeta
13.00 Piscines es Porrassar
19.00 Sa Plaça
22.30 Placeta des Sitjar
00.00 Sa Plaça

12.00 Sa Plaça
15.30 Sa Plaça
20.00 Casal Pere Capellà
23.00 Sa Plaça
23.30 Sa Plaça
01.30 Sa Plaça

11.00 Piscines es Porrassar
18.30 Camp de futbol es Porrassar
20.00 Camp de futbol es Porrassar

Futbol 7-Benjamí
Futbol Aleví
Futbol Infantil
Futbol Femení
Berbena amb Tumbet de Solfa, Filtiarmònica
de son Reus i Orquestra Xalesta

Tirada local al plat
Torneig infantil d'escacs
Futbol Cadet
Futbol Juvenil
Concert del Cor de Cambra de l'Institut
de Música d'Estocolm

Ball d'aferrat amb l'Orquestra Canyamel

Els Cossiers faran el quadrat
Concert Banda de Música d'Algaida
Berbena amb l'Orquestrina d'Algaida,
Orquestra Miquel Massot i Loios Band
Focs artificials

Alborada pels xeremiers
Missa de festa, dances dels Cossiers
Inauguració de les piscines municipals
Animació per a nins i nines amb Cucorba
Teatre amb el grup Es Porrassar d'Algaida
Audiovisual "Imatges d'Algaida 2000-01" de
Titoieta Ràdio

Carreres de joies amb l'Esplai Burot
XLII Gran premi ciclista Algaida
VIII Premi santa Anneta de Titoieta Ràdio
Lliurament premis marató, gimcana i escacs
Concert de fi de festes amb Morris Kamoi
Traca final

Festa aquàtica per a nins i nines
Partit CE Algaida.- At. Balears
Celebració 30 anys del CE Algaida,
de l'ascens a Regional Preferent i del
Campionat de 2a Regional dels juvenils

Per a més detalls consultau el programa oficial de les Festes de Sant Jaume 2001 editat per l'Ajuntament d'Algaida.

Amb l'ecotaxa que pagaran els turistes les Illes Balears obtindran:

(•) Més finques públiques que seran patrimoni de tots
(•) Més conservació del paisatge.
(•) Més camins recuperats per a l'excursionisme.
(•) Més restauració del patrimoni natural.
L'ecotaxa és i serà la millor contribució per fer un país de
quatre illes més gran i obert al futur.
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GOVERN
DE LES ILLES BALEARS Quatre illes ur? cap frontera



mBiaiiBI editorial
CASA DE LA VILA;
0/ del Rei, 6
Tel.: 971 12 50 76-
971 12 53 35
Fax: 971 12 50 44

LINIA D'ATENCIO AL CIUTADA:
(deixa el teu missatge i et contestarem)

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

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

IVIòbii:639 68 11 70

ASSISTENTA SOCIAL: Tei. 971 66 57 10

ASSOCIACIÓ OE PERSONES MAJORS:
Tei. 971 12 50 64

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

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

OFICINES LEADER II. Tel. 971 66 54 04

TITOIETA RÀOIO,
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'Anseim Turmeda, 3.

Tei. 971 66 80 66

BENZINERA O'ALGAIOA:
Tei. 971 66 51 47

CAMP M.O'ESPORTS ES PORRASSAR:
Tei. 971 12 56 78

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

EMPRESA OE TRANSPORTS
CALOENTEY (Autocars de línia):

Tei. 971 58 01 53

ESCOLETA PÚBLICA: Tei. 971 12 53 32

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

RECTORIA O'ALGAIOA:
Tei. 971 66 50 22

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

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

MANCOMUNITAT PLA OE MALLORCA:
Tei. 971 83 04 41

RÂOIO CLUB ALGAIDA (EA6RCB):
Tei. 971 12 55 06

REVISTA ES SAIG: Tei. 971 66 50 42

APOTECARIA O'ALGAIOA:
Tei. 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):
Tei. 971 66 14 11

BOMBERS: 085

GUÀRDIA CIVIL (URGÈNCIES): 062

URGÈNCIES INSALUO: 061

UNA GESTIÓ PROPERA AL CiUTADA
La perspectiva que donen dos anys de gestió municipal
fa que sigui un bon moment per reflexionar i analitzar
sobre les iniciatives que ha pres l'Ajuntament. El pas de
l'equador de l'actual mandat és un bon indicador per
mesurar el desenvolupament dels objectius que s'han
proposat, i a la vegada preveure i treballar per encarar els
propers dos anys.

Millorar i garantir la qualitat de vida del ciutadà és una
prioritat per a qualsevol govern, i aquesta ha estat la pre¬
missa que ha empès les diferents iniciatives d'aquest
Ajuntament. Actuacions en urbanisme, educació, salut o

esports són només alguns dels exemples d'aquesta línia
que ens hem traçat.

En són mostres la nova escoleta infantil, que ampliarà els
serveis de guarderia des dels zero anys; la construcció de
nous centres sanitaris a Algaida i Randa, que permetran
augmentar les prestacions sanitàries; l'inici de les obres
del pavelló cobert a Ses Escoles; la inauguració durant
les festes de Sant Jaume de les piscines, que són el prin¬
cipi d'una àmplia actuació a la zona esportiva d'Es
Porrassar, i què continuarà amb l'acabament de nous ves¬
tidors, la construcció de les pistes de tennis, i la reforma
del camp de futbol.

No hem d'oblidar la problemàtica de l'aigua, un recurs
escàs però imprescindible. Realitzem inversions per

garantir el subministrament d'aigua a Algaida, i per dotar
a Pina d'aquest servei. En quant al tema de les aigües
residuals, el funcionament de la depuradora de Randa i
l'estació impulsora de Pina han permès connectar els
habitatges d'aquestes poblacions amb la xarxa de clave¬
gueram.

La creació de la figura del zelador d'obres, i les normes
de planejament, actualment a la fase d'aprovació definiti¬
va, han de ser dues eines per millorar el control de les
obres i definir el creixement urbanístic del municipi.
Sense cap dubte, la gestió urbanística a partir de les
Normes Subsidiàries és un dels grans reptes d'aquest
Ajuntament.

Un Pla de Rehabilitació i Reforma d'Habitatges (ARI)
a determinades zones del casc antic d'Algaida i Pina, i
de tot el nucli urbà de Randa, acornpanyat de les obres
de reforma de les voravies, el manteniment de l'enllu¬
menat públic o l'equipament de mobiliari urbà, han de
servir per millorar l'aspecte dels nostres carrers i del
nostre patrimoni, com és el cas de la rehabilitació de la
font de Pina.

Essent l'Administració local la més propera al ciutadà,
som ben conscients que no s'ha d'oblidar del dia a dia,
els assumptes que afecten directament als veïns i veïnes.
En aquest sentit s'ha fet una regulació de la plantilla del
personal amb la incorporació de nous membres que afec¬
ten a tots els serveis, administratius, jutjat, policia, man¬
teniment, i s'ha adquirit l'immoble veí de la Casa de la
Vila, una inversió de futur que dóna grans possibilitats i
que, sens dubte, millorarà els serveis municipals.

Durant aquests dos anys hem intentat que la gestió muni¬
cipal hagi estat propera al ciutadà. Aquesta mateixa
revista com a instrument de comunicació n'és un exem¬

ple i així volem que continuï essent durant l'altra meitat
que queda.

ESUM INFORMACIÓ MUNICIPAL

oa

Signatura de l'escriptura de compra de
l'Immoble del Carrer del Rel.

Aprovat conveni regulador proveïment
d'aigua potable.

Lliurament premis Certamen Castellitx.

Signatura conveni finançament Inversions per
garantir l'aigua als nuclis urbans del municipi.

cs
Aprovada licitació d'obres pistes pollespor-
tlves I de tennis, Incloses dins el Pla
d'Obres I Serveis 2001.

Reunió baties mancomunitat Pla de

Mallorca amb Conseller d'Interior I Director
General d'Interior sobre Policia Local.

Visita d'autoritats EDAR Algalda-
Montuïrl I estació de bombeig de Pina.

Inauguració EDAR de Randa.

Connexió del pou del carer Sol amb
xarxa d'aigua potable.

Instal·lació de pilons a voravies per evitar
el pas 0 l'estacionament de vehicles I l'ac¬
cès de minusvàllds de l'església.

Obres de millora a la biblioteca municipal.

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

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

SDRTIDA ALGAIDA ♦►08:30, 10:30, 12:00, 14:30, 16:00, 18:30

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

SDRTIDA ALGAIDA ♦►08:30, 10:30, 11:30, 14:30, 19:30

O - --0
09:30, 11:30, 12:30, 15:45, 20:30-* SDRTIDA PALMA
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PISCINES

TARIFES
ENTRADES GENERALS ¡

Empadronats
De 6 a 14 anys 125 pts/dia
A partir 15 anys 250 pts/dia

No empadronats
De 6 a 14 anys 250 pts/dia
A partir de 15 anys 500 pts/dia

1

ABONAMENTS PER A L'ESTIU

(Només per a empadronats)

De 6 a 14 anys 1.425 pts.
A partir de 15 anys 2.850 pts.
Familiar 5.325 pts.

DESCOMPTES
Família nombrosa -15%
Carnet Jove -40%

ENTRADA GRATUÏTA
Els menors de 6 anys que hauran d'a¬
nar acompanyats d'un responsable.

CURSETS
Els cursos que organitza l'Ajuntament
durant l'estiu estan adreçats a totes
les edats.
Els interessats poden incriure-se a les
oficines de la Casa de la Vila

QUOTES
Mes d'agost 6.000 pts.
Quinzena mes de setembre 3.000 pts.

Dins Algaida, Pina i Randa

Circuiau
a peu o en
bicicleta

PER SANT JAUME S'INAUGUREN LES PISCINES MUNICIPALS

UN ESTIU MÉS REFRESCANT
► Durant les Festes de Sant Jaume i coincidint amb el
programa de festes, s'inauguren les piscines municipals.

La major de les dues piscines té una llargada semi olím¬
pica, és a dir, vint-i-cinc metres, i una superfície total
de 312 metres quadrats. Per la seva banda, la piscina
d'aprenentatge i destinada als més menuts del municipi,
té una llargada de 12'5 metres i una amplada de 6
metres, el que fa un total de 75 metres quadrats. Així
mateix, compta amb un terra antiesllavissant, zona de
solàrium amb vista directa a l'aigua i vestidors.

En el decurs d'aquest estiu està previst que se duguin a
terme cursos de natació per a infants. Pel que fa als
usuaris, podran gaudir de diversos descomptes per a
families nombroses i per a joves.

La zona dels vestidors no estarà acondicionada fins a

final d'estiu, a falta dels darrers detalls, però això no

impedirà el seu funcionament. De manera provisional,
s'habilitaran per aquest estiu els vestidors del camp de
futbol.

moviment de terres duiT a terme per a ía seva instal·lació.
Maig 2001. El bon ritme de les obres jo deixen veure
l'aspecte pràcticament definitiu de la piscina.

Juny 2001. Es comencen les obres dels vestidors i es posen
les rajoles de lo terrassa que l'envolta.

Juliol 2001. Coincidint amb les festes de Sant Jaume,
s'inauguren les instal·lacions. L'agost s'obrin al públic.

lA UBICACIÓ DEFINITIVA SERÀ A L'ANTIGA PISTA FGLIESPORTIVA

ACONSEGUIT EL PAVELLÓ COBERT
Després de gairebé 12 anys, el passat 4 de juny, el
Consell Superior d'Esports va adjudicar les obres del
pavelló cobert de Ses Escoles a Algaida. La situació pre¬
vista per a les infraestmctures, a l'antic projecte de l'any
1990, ha estat modificada pels tècnics redactors, ja que
no era considerada la ubicació més adient tant per facili¬
tar els accesos dels usuaris habituals i del públic que
assisteixi als diferents actes que es puguin celebrar allà.
Els especialistes han tengut en compte a l'informe el
canvi d'ubicació per tal de no distorsionar la línia urba-
m'stica que té actualment la zona.

El Consistori acordà per unanimitat que la ubicació
definitiva del pavelló cobert es farà sobre l'antiga pista

poliesportiva situada al. costat de l'edifici de Ses
Escoles.

L'import del pressupost total per a aquestes
instal·lacions esportives és de 171.252.098 pessetes,
de les quals, l'Ajuntament d'Algaida n'aportarà gaire¬
bé tretze milions de pessetes. L'empresa adjudicatària
de les obres, que ja s'han començat a executar, és
Ortiz S.A.

Degut a aquestes obres, les berbenes que cada any es
feien a les instal·lacions de Ses Escoles, es duran a

terme al camp de futbol Es Porrassar i els focs artifi¬
cials es faran als terrenys situats davora Sa Farinera.

4 PUNT TRES
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ZELADOR
D'OBRES

L'urbanisme és una de les àrees més
difícils de la gestió municipal. L'aplicació
de la normativa urbanística i ei seu

compliment són factors imprescindibles
per controlar i gestionar correctament
l'urbanisme. Aquest fet passa per ia
vigilància i el seguiment de les obres
que es realitzen ai nostre municipi.
Algaida, per la seva extensió, orografia
i vegetació, que fia determinat la classi¬
ficació de zones com a àrees protegi¬
des, fa que el control, per manca de
recursos dins sòl rústic no sigui el més
idoni. De ia mateixa manera que dins ei
sòl urbà, ia seva complexitat i divisió
en tres nuclis fa necessari un segui¬
ment de les obres.
És responsabilitat de l'Administració
municipal tenir cura de la legalitat
urbanística, i més encara, si cal, quan
les normes de planejament del munici¬
pi, eina reguladora, estan a ia fase d'a¬
provació definitiva.
Dins aquest context s'ha fet necessària
ia creació de la figura del zelador d'o¬
bres, i així, a ia sessió plenària del pas¬
sat 14 de juny es va acordar per unani¬
mitat la creació d'aquesta plaça que fun¬
cionarà a principis del darrer trimestre.

JA FUNCIONEN LES INSTAL·lACIONS D'ALGAIDA, PINA I RANDA

DEPURADORES ECOLÒGIQUES

► La nova Estació Depuradora d'Aigües Residuals
(EDAR) d'Algaida i Montuïri, inclosa en el projecte
Dendro Depuració signat entre la UIB i l'Ibasan, ja
permet gaudir d'un sistema de depuració terciària d'ai¬
gües.

Aquesta experiència pilot es basa en la utilització de
depuració a través dels arbres, és a dir, l'aigua tractada
s'utilitza per a regar una planta d'arbres ubicats als vol¬
tants de la depuradora, les arrels absorveixen els
nutrients que encara resten al líquid que després arriba
als torrents mitjançant uns col·lectors. S'aconsegueix,
així, depurar l'aigua amb un procés ecològic i s'evita la
contaminació paisatgística i de la ribera dels torrents als
quals s'aboca l'aigua. S'han sembrat trenta-dos arbrés,
de nou espècies diferents amb la finalitat de conèixer
quina és la combinació que permet la depuració i la
millor eficiència del cicle de l'aigua. El pressupost de

les obres puja a gairebé vint-i-quatre milions de pesse¬
tes finançat pel pressupost ordinari de l'Ibasan.

La nova EDAR de Randa també entrà en funciona¬

ment. Aquesta instal·lació s'ha executat en un termini
de deu mesos i té una capacitat de tractament de 500
habitants equivalents. Per altra banda, els veïns de
Randa que encara no hagin connectat les seves aigües
residuals amb el clavegueram, hauran de fer-ho de
forma immediata.

Així mateix, els veïns de Pina han millorat la seva

xarxa d'infraestructures bàsiques amb la construcció i
entrada en funcionament de l'estació de bombeig.
L'objectin és el de conduir les aigües residuals d'aquest
nucli urbà a l'EDAR d'Algaida-Montüíri. El finança¬
ment, valorat en 71 milions de pessetes, és a càrrec del
pressupost de l'Ibasan.

NOU ACCÈS A ALGAIDA

UNITAT
SANITÀRIA DE

RANDA

A l'acte d'inauguració hi assistiren el
president del Govern de les Illes Balears,
la consellera de Medi Ambient, el conse¬
ller d'Obres Públiques, Habitatge i
Transports i els boties d'Algaida i
Montuïri.

municipi. Aquestes han anat a càrrec del Ministeri de
Foment i han acabat recentment. Amb aquesta nova
infraestructura viària els ciutadans d'Algaida han guany¬
at en immediatesa i seguretat, ja que s'ha substituït l'an¬
terior entrada al municipi que obligava a fer un gir a la
dreta. A més, la carretera de Manacor guanya en fluïdesa
de trànsit i il·luminació en el seu pas pel municipi.

Continuen executant-se les obres del
consultori mèdic de Randa, que es
preveu estiguin acabades a finai de
i'estiu. Ei projecte s'ha retardat respec¬
te al termini iniciai degut ais proble¬
mes orogràfics que s'han trobat. La
presència d'un aqüífer ai terreny on
està ia futura unitat sanitària dei nucii
ha obiigat a fer obres de drenatge per
tai d'evitar les filtracions d'aigua que
es poden produir a l'immobie. A més,
s'ha hagut de fer una sèquia per
reconduir l'aigua que hi ha als
terrenys. Tot i així, eis nous equipa¬
ments es segueixen duent a terme.

Estat actual de lo futura
Unitat Sanitària de Rondo

El president del Govem de les Illes Balears, Francesc
Antich, el conseller d'Obres Publiques Habitatge i
Transports, Josep Ántoni Ferrer, i el batle d'Algaida,
Jaume Jaume aprofitaren la visita efectuada amb motiu
de la inauguració de les noves depuradores d'Algaida
Pina i Randa per contemplar l'estat en què han quedat
les obres de la nova rotonda que dona accés al



JOVES

CURSETS D'ANGLES
El Casal de Joves continua preparant
activitats. Durant tot el mes de juliol
s'han organitzat cursets d'anglès bàsic
per a alumnes de 16 anys en endavant,
d'una hora diària durant 14 dies, de
dilluns a divendres, a les 19.30
hores.La profesora Neus Oliver, llicen¬
ciada el Filologia Anglesa és l'encarre¬
gada de fer les classes.

GIMCANA
Per segon any s'organitza la Gimkana
humorística inclosa dins el programa
de festes de Sant Jaume 2001. Els
interessats en participar-hi poden ins¬
criure-se divendres 20 de juliol a Sa
Plaça.

QUE HEM FET...
El 13 d'abril es va organitzar una
excursió al Puig Tomir, on els assis¬
tents pogueren gaudir d'un dia amb la
natura en un marc incomparable. A
finals de mes, concretament els dies
28 i 29, també es va organitzar la sor¬
tida a la diada de l'Acampallengua que
enguany s'ha fet al municipi de
Felanitx.
Durant el mes de maig es va dur a
terme un curset de quiromassatge
facial i també una excursió al Castell
d'Alaró, el diumenge dia 13. La con¬
vocatòria va tenir un gran seguiment i
es va aprofitar per fer una torrada al
mateix Castell.
Tots els dilluns de juny, a les 20.00
hores hi ha hagut sessions d'un curs
de quiromassatge a les cames.

? V'O

CONSELLS PRÀCTICS

TANCA EL GRIFÓ MENTRE ET RENTES
LES DENTS.

NO DEIXIS CORRER L'AIGUA MENTRE
ESCURES.

REGA EL JARDf 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

NETEJA EL COTXE EN ESTABLIMENTS

ADEQUATS I EVITA FER-HQ A CASA
AMB LA MÀNEGA.
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REPRESENTACIONS DE FI DE CURS

► Els alumnes del taller de teatre del col·legi públic Pare
B. Pou, dirigit per Antònia Oliver realitzaren les dife¬
rents representacions de final de curs. Els més petits, de
tres anys d'edat, protagonitzaren El conte dels parquets.
Els nins i nines de primer d'Educació Infantil representa¬
ren De l'elecció del Rei, un fragment del Llibre de les
bèsties de Ramón L·lull. A càrrec dels alumnes de segon,
tercer, quart i cinquè d'Educació Primària, es dugué a

escena una adaptació del conte japonès La Petita Guineu.
Els de cinc anys també de l'activitat extraescolar Eacem
Teatre, improvitzaren l'obra Sequera.

A més, es feren altres activitats culturals com el concert
pedagògic a càrrec del quartet The Mediterranean, el
taller de ritmes i la lectura de poemes amb Erancesca
Pons i Vicenç Calonge, qui donaren a conèixer un ven¬
tall de sentiments on la veu femenina s'erigí en la prota¬
gonista en un recorregut des de principis del segle XX
fins a l'actualitat.

Els alumnes de l'Escola Municipal de Música d'Algaida
també celebraren la seva festa de final de curs a l'esglé¬
sia. Pares i mares comprovaren els progressos particu¬
lars i col·lectius de l'Escola. Per finalitzar Tacte es va

cantar a coro el Rossinyob, Abril, Maig, Juny; La prince¬
sa que habitava el cor d'una poma i escoltau-ho en el
vent. El termini de matrícula estarà obert del 4 al 8 de

setembre de 2001.

APROVAT EL CONVENI AMB EL CONSORCI D'AIGüES

L'AJUNTAMENT DEMANA FER UN
ÚS RACIDNAL DE L'AIGUA A L'ESTIU
^ El 24 d'abril es va signar el conveni de col·laboració
entre la Conselleria de Medi Ambient i l'Ajuntament
d'Algaida, que formen el Consorci d'Aigües d'Algaida.
Així es preveu un finançament per projectes destinats a
garantir d'una manera definitiva l'aigua als nuclis urbans .

del municipi, la construcció de nous pous, connexions i
dipòsits reguladors, fins a un total de 250 milions de pesse¬
tes, durant els propers dos anys. En el cas de que les obres
arribassin al màxim del pressupost, l'aportació municipal
durant els següents deu anys seria de 82.812.500 pts. (62
milions i mig d'amortització i la resta d'interessos);

Amb l'arribada de l'estiu i degut a la davallada del
nivell d'aigua dels pous actuals, el Consistori s'ha vist
obligat a posar en funcionament amb caràcter d'emer¬
gència el pou del carrer Sol. Aquesta mesura solventa el
dèficit momentàniament, però es prega a tots els algai-

dins i algaidines fer un ús racional de l'aigua durant els
mesos més calorosos.

Per altra banda, i amb la finalitat de trobar noves solu¬
cions i alternatives a Tabastiment d'aigua, l'Ajuntament
col·labora amb la plataforma Balears 2015, que

enguany centra les seves activitats en la gestió i usos
del líquid element.



ESPORTS

VOLEIBOL
L.es nostres representants s'han con¬
vertit en les campiones de Balears. Un
èxit que s'afegeix a la gran temporada
que han realitzat els equips del Club
Esportiu de Voleibol d'Algaida. Les
guanyadores varen ser rebudes pel
batle del municipi a la Casa de la Vila
qui felicità a les components de l'equip
pel títol aconseguit. El Club de Voleibol
d'Algaida segueix preparant activitats i
per a les festes ha organitzat un torneig
de volei platja.

APROFITA ELS AJUTS PER REHABILITAR CASA TEVA

ARI, EMBELLIMENT DEL MUNICIPI

MILLORES EN EL NOSTRE MUNICIPI

► Cada vegada són més els veïns que s'afavoreixen dels
avantatges per a fer obres d'embelliment a les Àrees de
Rehabilitació Integrada (ARI) d'Algaida, Pina i Randa.
Des de les institucions com l'Ajuntament, el Govern de
les Illes Balears o el Govern Central, s'ofereixen tota
una sèrie d'ajudes per dur-les a terme. Els telèfons d'in¬
formació i assessorament de l'ARI al Consistori són 971
12 50 76/971 12 53 35, on s'informa detingudament
dels senzills tràmits a seguir.

Les obres subvencionades són:

Adequació estructural:
Fer garantir la seguretat constructiva, l'estabilitat, resis¬
tència i solidesa de l'edififi o habitatge.
Adequació funcional:
Estanqueítat davant la pluja, humitats, aïllaments tèr¬
mics, xarxes generals d'aigua, gas, electricitat, telefonia,
sanejament i seguretat davant accidents i sinistres.
Adequació d'habitabilitat:
Millora de l'habitatge (distribució interior, il·luminació
natural, ventilació, serveis higiènics, instal·lació de
cuina...)
Adequació a la Llei 3/1993:
Millores per a l'eliminació de barreres arquitectòniques
que permetin l'ús a persones amb mobilitat reduïda.

SUBVENCIONS
AJUNTAMENT D'ALGAIDA
No s'abonarà l'impost de construcció

GOVERN CENTRAL
En qualsevol tipus de rehabilitació serà del 40%
del pressupost amb un màxim de 600.000
pts/habitatge.

CAIB
Règim preferent (Obres amb pressupost entre
les 750.000 i 5.000.000 de pts.)
Un ajut del 40% fins un màxim d'1.200.000 pts.

Règim générai (superior a 5.000.000 pts)
Un ajut del 30% fins un màxim d'1.000.000 pts.

Rehabilitació de façanes
Fins un 30% del pressupost segons la superfí¬
cie a rehabilitar

Rehabilitació d'eiements comunitaris:
Edificis plurifamiliars: 30% del pressupost amb
un màxim de 300.000 pts.
Adequació Llei 3/1993: Es suma un altre ajut del
50% amb un màxim d'1.000.000 pts.

Adquisició d'habitatge per rehabiiitar
(màxim 120 m2)
Un ajut del 5% amb un màxim de 750.000 pts.

Per joves entre 18 i 35 anys, un ajut del 7%
amb un màxim d'1.040.000 pts.

Rehabilitació de façanes:
Tant exteriors com interiors.
Rehabilitació elements comunitaris:
En edificis d'habitatges plurifamiliars
Aquisició d'un habitatge per a la seva immediata
rehabilitació.

L'Ajuntament ha iniciat els tràmits per aconseguir la millora
del camí del cementiri de Pina, amb un pressupost de
4.855.325 pts. L'Ajuntament hauria de pagar el 50% de la
pavimentació, mentres que l'altra meitat seria aportada per la
Conselleria d'Agricultura en cas d'aprovar-se el projecte.

Embelliment de voravies seguint el Plà Mirall. També
s'han col·locat bancs i papereres als carrers Tanqueta,
Ribera i Ca'n Corrintor.

L'equip de juvenils també ha acabat
l'any amb una inmiliorable posició.
Ha fet campió de Segona Regionai i
també ha aconseguit l'ascens de
categoria. Al darrer encontre els
jugadors celebraren el títol al camp
municipal d'Es Porrassar amb tots el
aficionats. La resta d'equips del Club
Esportiu de Futbol Algaida han efec¬
tuat un gran paper en les seves res¬
pectives liigues.

FUTBOL

Aquest any, el Club Esportiu Algaida
celebra el seu 30è aniversari, i ho fa de
la millor manera possible. L'equip ama¬
teur ha ascendit a la categoria de
Regional Preferent després d'acabar la
lliga en tercera posició. L'equip només
ha quedat a quatre punts del campió de
la categoria i ha estat uns deis conjunts
més golejadors, amb 81 dianes a favor.
Al darrer partit de lliga els nostres
representants van aconseguir els tres
punts del camp del Badia Cala Millor en
un gran partit què guanyaren per zero a
un i d'aquesta manera tancaren la
temporada de forma extraordinària.
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MILLORES A lA
BIBLIOTECA
S'ha instal·lat aire condicionat i calefacció, a
més a més s'ha pintat un ala de l'editici del
Casal Pere Capellà i s'han soiventat els pro¬
blemes de goteres que patia.
Durant els mesos d'estiu, I aprofitant que a
les vacances l'escola roman tancada es faran
obres de desdoblament d'aules. Des del
consistori d'Algaida s'agraeix la comprensió
per les molèsties que el retard de les obres
de millora d'Intraestructures I equipaments
hagin causat.

SERVEI DE GUARDERIA
Per tal de veure la viabilitat del servei de
guarderia pel curs vinent abans de començar
l'horari escolar, dels alumnes d'Intantll I pri¬
mària, s'ha fet arribar una enquesta als pares
I mares. SI la demanda és suficient es posa¬
rà en funcionament aquest servei conjunta¬
ment amb l'AMPA del CP Pare Pou.

DIA DEL LLIBRE 2001 PREMIS CERTAMEN LITERARI CASTELLITX
Miquel Angel Lladó I Pere Joan Palou han
estat els guanyadors del certamen literari de
CastellItx d'enguany a la categoria de poe¬
sia I narrativa, respectivament. A la catego¬
ria de poesia popular (glosat), el guardó ha
estat per a Joan-Ferran Llorens, mentres
que l'apartat d'Investigació va ser declarat
desert pel jurat format per Llorenç Antich,
Pere Fullana, Gabriel Janer Manila I Pere
Mulet. Miquel Àngel Lladó ha aconseguit el

premi Rosa d'Or de la Pau de poesia amb la
seva obra Antull de tu. Pere Joan Palou,
amb la novel·la curta X(CH)AT, ha obtingut
el premi de narrativa, mentre que Joan-
Ferran Llorenç ha estat guardonat pel recull

• de glosat per Fèlix dels somnis. L'entrega
de premis es va dur a terme a la parròquia
de Castellitx amb la presència de nombrós
públic I el president del Govern Balear,
Francesc Antich.

LA PADRINA
DE MALLORCA

ALGAIDA SOLIDARIA
El passat 22 de juny es va constituir la ONG
Algaida Solidària. Aquest grup té com a
finalitat treballar per a la cooperació amb els
pobles més desafavorits. Catalina Ballester
ha estat designada la seva presidenta.

PREMI D'INTERIORISME
COMERCIAL
La botiga de Ca'n Rapinya, amb 81 anys
d'hIstòrIa, ha estat guardonada amb el pri¬
mer premi del VIII Concurs d'Interiorisme
Comercial d'establiments originals no sot¬
mesos recentment a reformes.
A la Imatge, Margalida I Notre, mostren el
Diploma acreditatiu de la distinció.

En sortir et sol, els participants anaren a
Castellitx per la carretera de Llucmajor I
tornaren pel camí de BInIcomprat netejant
l'entorn. Es van replegar nombroses llaunes
buides, papers I demés estris abandonats,
que es van dipositar en les corresponents
papereres I contenidors que hi ha al punt
verd per mantenir net l'entorn.

SETENA MOSTRA DE TEATRE

A la Mostra, organitzada pel grup de teatre Es Porrassar d'Algaida, hi participaren
apart dels amfitrions, els grups Calabruix (St. Jordi), Xamo Xamo (Binissalem),
Biaixos i Capgirons (St. Jordi), Es Picadís (S'Arenol).

Amb motiu de la testa del llibre es van dur a

terme a Algaida diverses activitats culturals
durant la darrera setmana de maig. L'últim
diumenge del mes es va ter a la plaça del
poble la tradicional venda de llibres en cata¬
là, a càrrec de la delegació d'Algalda de
l'Obra Cultural Balear. Els'assistents van

poder comprar les darreres obres editades
en la nostra llengua, així com las publica¬
cions de l'Ajuntament d'Algaida. A més a
més, es va aprofitar la diada per ter la pre¬
sentació de l'espectacle Lul·lea voladora a
càrrec dels Xanquers de d'Alt de tot, que va
tenir una gran acollida

JORNADA ECOLÒGICA

La nostra veïna Magdalena Gelabret complí
el passat 7 juny 104 anys. Des d'aquí també
volem felicitar a la padrina pel seu aniversa¬
ri. Madò Magdalena rebé un obsequi per
part de la corporació municipal I també del
president del Govern de les Illes Balears,
Francesc Antich, que acudí expressament a
Algaida amb motiu de l'aniversari. Per molts
d'anys Madò Magdalena.

El passat dissabte 21 d'abril l'Ajuntament
d'Algalda celebrà la Diada de la Natura, I
procedí a la neteja de l'entorn de Castellitx
amb la desinteressada col·laboració de
totes les persones que es varen apuntar a la
concentració. La partida cap a la Pau estava
prevista per a les nou del matí però es va
haver de retrassar.


