
 



C ^ ib-sálut
j;i| servei de salut'■ de les Illes Boleors

COBRAMENT
VOLUNTARI DE:

► EDUCACIÓ DE
PERSONES ADULTES

MflNCOMUNIT^ PUI DE M^LLORCfl
CURS 2002 / 2003

15 Octubre -15 Desembre

Més professionals per millorar els serveis
als centres d'atenció primària M'l '

Guals Permanents

IBI: Urbà i rústega

Vedat caça

GOVERN DE Its ILLES BALEARS "B CsiXCoiHelkria d'Educació i CuKura pia oi «aiiorca ***

> > > > El Govern de les Illes Balears Amb més metges de família, llevadors, higienistes dentals,
Impulsa la millora de l'Atenció pediatres, infermers, auxiliars treballadors socials i auxiliars
Primària amb més professionals d'infermeria, fisioterapeutes, administratius. HI guanyam tots.
als centres de salut.

■ Una passa més en l'impuls social per afavorir la igualtat d'oportunitats

GOVERN
DE LES ILLES BALEARS

INFORMACIÓ I MATRÍCULA DEL 9 fíl
30 DE SETEMBRE (ambdós inclosos)

(L'oforta «t montón oborto oi t«a AJantomont sn homfoMno)

POBLACIÓ: ALGAIDA
LLOC: ESCOLA PÚBLICA
DIES: DIMARTS I DIJOUS

^HORA: 17 A 21H.
SI VOLS MÉS INFORMACIÓ POTS CRIDAR A

TELÈFONS: 971 83 04 41



ESUM INFORMACIÓ MUNICIPAL
Modificació Ordenança Reguiadora
Taxa Escoia Municipai d'infants, i
dei Regiament dei Règim intern

Revissió cessió dei iocai de ia
Tercera Edat a i'Associació de ia
Gent Major.

Conveni Aigaida Soiidària-Ajuntament
d'Aigaida.

Presentat ei Pia de
Quaiitat a ia Funció
Púbiica.

Aprovat per unanimitat ei
programa de ies testes
de Sant Jaume.

Facuitar ei batie per ia sig¬
natura d'un conveni amb
Educació per finançar inver¬
sions a i'Escoia Municipai
d'infants.

Oposicions Escoia Municipai
d'intants

Adjudicació de ia reforma dei
camp de tutboi.

Aprovació inicial Ordenança
Municipai Protecció Medi
Ambient

Aprovació document base de
política esportiva.

Sol.licitud inciussió Projectes de
Pavimentació de Camins dins
Pia d'Obres i Serveis.

CASA DELJLVILA;
0/ del Rei, 6
Tel.: 971 12 50 76-
971 12 53 35
Fax: 971 12 50 44

UNIA D'ATENCIÓ AL GlUTADA:
(deixa el teu missatge I et contestarem)

Tel. 900 777 222
e-mall: ajuntament@ajalgaida.net

POLICIA LOCAL D'ALGAIDA:
C/del Rel, 6. Tel. 971 12 50 76

Mòbil: 639 68 11 70

ASSISTENTA SOCIAL: Tel. 971 66 57 10

ASSOCIACIÓ DE PERSONES MAJORS:
Tel. 971 12 50 64

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

PUNT D'INFORMACIÓ JUVENIL:
Tel.! Fax. 971 66 56 79
e-mail: algajda@ctv.es

OFICINES LEADER PLUS. 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:
C/ d'Anseim Turmeda, 3.

Tel. 971 66 80 66

BENZINERA D'ALGAIDA:
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 DE TRANSPORTS
CALDENTEY (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 D'ALGAIDA:
Tel. 971 66 50 22

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

GUÀRDIA CIVIL D'ALGAIDA:
Tel. 971 66 51 05

MANCOMUNITAT PLA DE MALLORCA:
Tel. 971 83 04 41

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

REVISTA ES SAIG: Tel. 971 66 50 42

APOTECARIA D'ALGAIDA:
Tel. 971 12 53 45

UNITAT SANITÀRIA D'ALGAIDA:
Tel. 971 12 50 51

UNITAT SANITÀRIA DE PINA:
Tel. 971 12 54 78

PAC DE LLUCMAJOR (URGÈNCIES):
Tel. 971 66 14 11

BOMBERS: 085

GUÀRDIA CIVIL (URGÈNCIES): 062

URGÈNCIES INSALUD: 061

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

O - o
07:45, 09:35, 10:30, 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 V-—O
09:35, 11:30, 13:00, 15:45, 17:00, 19:30 SDRTIDA PALMA

SDRTIDA ALGAIDA 08:30, 10:30, 14:30, 16:00, 19:30

O O
09:35, 11:30, 15:45, 17:00, 20:30-* SDRTiDA PALMA

Edita
Ajuntament d'Algaida
Gestió i coordinació:
GGMC

Coordinació:
Jordi García Roca

Disseny i maquetació
GGMC

Equip de redacció:
Pep Díaz Florit, Guillem Picó

Fotografies: Arxiu,
Guillem Picó,
Jaume Baiaguer,
impressió: Imprenta Bahia
DL: PM 1913-2000

Redacció
Tei. 971 47 29 14
Punt Tres no es fa responsable
de l'opinió dels seus col·labora¬
dors als treballs publicats ni s'i¬
dentifica necessàriament amb

l'opinió dels mateixos.
Queda prohibit reproduir total o
parcialment el contingut d'a¬
questa revista.

EL MANTENIMENT DEL NOSTRE ENTORN ÉS FEINA DE TOTS
L'Administració Municipal ha d'estar a prop del ciutadà.
Ha de vetllar i treballar perque les seves necessitats esti¬
guin cobertes. Ha d'invertir en els serveis necessaris per
tal de garantir unes adequades prestacions: sanitàries,
educatives, de benestar social, esportives, d'oci i temps
lliure, de respecte amb el medi aitibient...

Totes les millores van sempre encaminades al benestar
comunitari.És per això que els conceptes de ciutadà, civis¬
me, urbanitat, esdevenen fonamentals a l'hora de plan¬
tejar-nos el tipus de societat que volem, el poble que

volem transmetre que som, la imatge de la qual podem
sentir-nos orgullosos, de ser Algaidins/nes, Pineros/es,
Randinos/nes.

L'Administració Municipal necessita de la col·laboració
ciutadana, del civisme dels seus veïns, de la urbanitat per
respectar l'entorn.

Només si tots ens sentim corresponsables en el mante¬
niment segons les nostres possibilitats (respectar les ins¬
tal·lacions, no tirar papers al carrer, treure els fems a l'ho¬
ra indicada...) seguirem avançat i millorant com a poble.

TELÈFON D'EMERGÈNCIES 112
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firo cl*
dissabte.

<ll<|OÍ<l<l AMA
12 d'octubre AWA

PROGRAMA D'ACTES

DIUMENGE, 6 D'OCTUBRE
A les 17.30 hores. Inauguració de rampllacíó de

l'Escola Municipal d'Infants.

Divendres, 11 d'octubre

A les 21.30 hores. Al local social de la delegació
d'Algaida de l'Obra Cultural Balear. Conferència
sobre la situació de la dona al Marroc i les
seves expectatives quan emigren a Mallor¬
ca. Amb la intervenció de Magdalena Mayol i Saleha
Aarabe.

A les 23.00 hores. A l'exterior del Casal de Joves.
Concert Jove.

DISSABTE, 12 D'OCTUBRE
A sa Plaça i carrers adjacents. Fira tradicional.
Al local social de la delegació d'Algaida de l'Obra Cul¬

tural Balear. Exposició "í//; recorregut pe!
A/arroc'·'realitzada per la Conselleria d'Educació i
Cultura del Govern de les Illes Balears.

Al carrer Pare Bartomeu Pou. Exposició de motos
antigues.

Al Casal Pere Capellà. Exposició fotogràfica
permanent, organitzada per l'Agrupació
Fotogràfica d'Algaida.

Al carrer de Sa Farinera i davant la cooperativa. Mostra
d'animals.

Al carrer Antoni Maura. Espai Algaida^ mostra de
l'empenta i creativitat de persones, col·lectius,
entitats i empreses del municipi. Exposició i venda
de productes. [Si us interessa participar com
expositors a l'Espai Algaida acudiu a les
oficines municipals de la Casa de la Vila]

Al carrer dels Cavallers. Fireta Alternativa, mostra
d'iniciatives humanitàries, culturals i de protecció
del medi ambient. Exposició i venda de productes
alternatius, artesanals i per a un consum respon¬
sable

Al carrer dels Cavallers. Mostra d'empreses amb el
segell Producte Balear.

A partir de les 10.00 hores. Des de l'Espai Algaida.
Emissió en directe de la programació de Titoieta
Ràdio. [Sintonitzeu en el dial el 108.0 de l'FM]

A les 18.30 hores. A l'església d'Algaida. Concert de
tardor de l'Orfeó Castellitx.

A les 22.00 hores. A sa Plaça. Ballada Popular amb
l'actuació del grup Quart Creixent. Amb el suport
del Departament de Cultura del Consell de Mallor¬
ca i la Fundació Sa Nostra.

DIUMENGE, 13 D'OCTUBRE
A les 16.00 hores. Inauguració de la millora del

camp municipal de futbol, de les noves pistes
poliesportiva i de tennis, i dels vestuaris de
les piscines de la Zona Esportiva es
Porrassar.

A les 17.00 hores. Al nou camp de gespa artificial es
Porrassar. Partit de futbol de la Regional Preferent
entre el CE Algaida i el CE Felanitx.

DIVENDRES, 18 D'OCTUBRE
A les 10.30 hores. A sa Plaça. Sorteig de la

campanya "Comerç Amic del Medi Ambient"
presentat per la vedet Vivian Caoba. Campanya
promoguda pel GOB, la Vicepresidència - Conselleria
d'Economia, Comerç i Indústria del Govern de les
Illes Balears i l'Ajuntament d'Algaida, amb la
col·laboració de PIMECO.

A les 22.00 hores, al Cafè de Sa Plaça. IV Fumada
lenta en pipa. Algaida, 2002. Organitzada pel
Club de Pipers d'Algaida. Programes a part.

Actes organitzats i patrocinats per
l'Ajuntament d'Algaida.

La Fira d'Algaida compta amb el suport de la
Conselleria d'Agricultura

del Govern de les Illes Balears.

i
AjUNTAMFNT D'AUIAIDA

GOVERN PELES ILL£S BALEARS
Conselleria d'Agricultura i Pesca



AJUNTAMENT D'ALGAIDA
Carrer del Rei, 6

07210 - ILLES BALEARS

Algaida, a 30 de setembre de 2002

Benvolgut/ da veí/veïna,

El Batle i la Corporació Municipal tenim el gust de convidar-vos als actes
d'inauguració de l'ampliació de l'Escola Municipal d'Infants i de les noves
instal·lacions de la zona esportiva es Pcrrassar.

L'ampliació de l'edifici de l'Escola Municipal d'Infants permetrà estendre el
servei educatiu als infants de zero i un any, la qual cosa suposa una millora en
la qualitat d'aquest servei.

Per altra part, la inauguració de les noves instal·lacions a la zona esportiva d'Es
Porrasar, pistes polisportives i de tennis, els nous vestidors i el condicionament
i millora del camp de futbol amb la implantació de gespa artificial, aquesta obra
realitzada en col·laboració del Club Esportiu Algaida que, sens dubte, han de
potenciar i fomentar la práctica de l'esport en el nostre municipi.

El desenvolupament del actes d'inauguració serà el següent:

Diumenge, 6 d'octubre.

A les 17,30 hores, visita a l'Escola Municipal d'Infants per celebrar la seva
inauguració.

A les 18,00 hores, acte central de la inauguració i refresc per als assistents.

Diumenge. 13 d'octubre.

A les A les 16,00 hores, jornada de portes obertes a la zona esportiva d'Es
Porrassar per visitar i celebrar la inauguració de les noves instal·lacions.

A les 16,30 hores, acte central d'inauguració, amb la presència dels diferents
equips del CE ALGAIDA.

A les 17,00 hores, partit de futbol entre el CE ALGAIDA i el CE FELANITX, del
campionat de Regional Preferent.

Esperant la vostra assistència, us saluda ben cordialment,



MAJOR DE PINA
Coincidint amb la visita del President del Govern de les Illes
Balears, Francesc Antich, a Algaida, es va signar per part del
president Sr. Francesc Antich, el batle d'Algaida, sr. Jaume
Jaume, i el President de l'Associació de Persones Majors
d'Algaida, sr. Joan Oliver, el document que preveu el conve¬
ni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Algaida i el Govern
de les Illes Balears per a la construcció d'un nou local desti¬
nat a la gent major de Pina, a Ca'n Lluís.
El projecte d'aquest nou edifici ha estat redactat per l'ar¬
quitecte municipal Alna Cifre Bibiloni i té un cost de
74.231 euros. Aquesta obra consisteix en l'habiiitació
d'una sala polivalent destinada a les diferents activitats
que pugui dur a terme la gent major de Pina.

NOU LOCAL PER A LA GENT

FESTES LOCALS
A la sessió ordinària celebrada el pas¬
sat dia 4 de juliol, l'Ajuntament
d'Algaida va aprovar el calendari de
festes locals per al proper any 2003,
que són les següents:

Algaida 1 Randa:
- Dijous 16 de Gener, Sant Flonorat
- Divendres 25 de juliol, Sant Jaume

Pina:
- Divendres 17 de gener,

Sant Antoni
- Divendres 26 de setembre,

Sant Cosme i Sant Damià

CASAL DELS JOVES
El divendres dia 11 d'octubre, coinci¬
dint amb el programa de la Fira, s'orga¬
nitza una Festa Concert de Rock Jove
davant el Casal. Joves, vos hi esperam.

Durant les festes de Sant Jaume el
Casal dels Joves va organitzar amb èxit
de participació els següents actes:
Volei Platja a ses Escoles.
El concurs Play-Back a sa Plaça.
La gimcana infantil.

El Grup d'Esplai d'Algaida i el Casal
dels joves organitzaren el campament
d'Estiu a la Colònia de Sant Pere. Va
ser del 12 al 19 d'agost.

VISITA DEL PRESIDENT ANTICH

CONVENI PER CONSTRUIR UN DIPÒSIT REGULADOR A PINA

MILLORA A LA XARXA D'AIGÜES
El Consell de Mallorca finançarà de forma íntegra les
obres de subministrament d'aigua potable i sanejament
que ha de realitzar el Consorci d'Aigües del Pla de
Mallorca, gràcies al conveni signat el passat 31 de juliol
a la Casa de la Vila entre el conseller de Cooperació
Local del Consell de Mallorca, Josep Gomila, i la
Presidenta del Consorci d'Aigües del Pla de Mallorca,
Antònia Ramis.

Aquestes obres consistiran en la construcció d'un dipò¬
sit regulador d'aigua, el seu equipament i la seva con¬
nexió a la xarxa d'aigua a Pina, on el Consorci ja ha
aprovat l'adquisició d'una parcel·la per a tal efecte.
A Randa s'instal·laran bombes d'impulsió al carrer
Montuïri.

Antònia Ramis i Josep Gomila signaren
el conveni a la Casa de ía Vila.

El conseller de Presidència, la consellera de Salut, el President
del Govern, i el batle d'Algaida a les obres de la nova unitat
sanitària d'Algaida.

per rExecutiu autonòmic.
El recorregut va ser pel nou centre sanitari, les obres
d'ampliació de 1'escoleta municipal, les millores del
camp de futbol, les pistes de tennis i polisportives i la
segona fase de la restauració de la font de Pina, que ja
està finalitzada.

El President del Govern de les Illes Balears, Francesc
Antich, el conseller de Presidència, Antoni Garcías, el
conseller d'Obres Públiques, Habitatge i Transports,
Francesc Quetglas, la consellera de Salut i Consum,
Aina Salom, i una sèrie de directors generals realitza¬
ren una visita oficial al municipi el passat 18 de juliol.
El batle d'Algaida, Jaume Jaume, rebé juntament amb
la Corporació els membres del Govern i els acompanyà
per les obres que s'estan fent a Algaida subvencionades

4 PUNT TRES



REMODELACIO DELS CAMPS
DE FUTBOL D'ALGAIDA I PINA

A Pina s'ha instal·lat un túnel per protegir els jugadors. També s'han remodelât els vestidors.

Les obres s'han realitxat durant l'estiu.

Durant aquest estiu s'han realitzat obres al camp munici¬
pal Es Figueral de Pina, que han consistit en la millora del
terreny de joc, la instal·lació d'un túnel per protegir el pas
dels jugadors des del terreny de joc als vestidors, col·loca¬
ció d'una barrera a l'entrada del recinte dels vestidors i

dotació de nou mobihari a les diferents dependències.

D'aquesta manera, aquest camp de futbol ha obtingut
l'homologació per part de la Federació Balear de Futbol

El camp de futbol d'Algaida passa a ser de gespa artificial.

per poder jugar partits de competició oficial. Això ha
permès el començament de la teiriporada actual als dife¬
rents equips del Club Esportiu Algaida, per motiu de les
obres que s'estan realitzant al camp de futbol
Es Forrassar.

L'avantatge de poder comptar amb dos camps de futbol
al municipi ba de permetre l'ús alternatiu de les dues
instal·lacions.

AMPLIAM L'OFERTA EDUUTIV.
El començament dels curs 2002-2003 coincidirà amb
l'ampüació del servei municipal de l'escola infantil. Fins
ara, aquest servei només donava cobertura als infants de
dos anys. Enguany, amb les noves instal·lacions l'oferta
s'ampüa als infants de zero i un any.

La posada en funcionament de l'Escola Municipal
d'Infants ba fet necessari l'aprovació d'un nou regla¬
ment, la revisió dels preus públics d'aquest servei i
l'ampliació de la plantilla de professionals que realitza¬
rà la tasca educativa. Per això, l'Ajuntament va convo¬
car oposicions per cobrir les vacants de coordinadora i
educadora amb la qual cosa, la plantilla per aquest curs
és de quatre professionals (una coordinadora, dues edu¬
cadores i una auxiliar). La plaça de coordinadora va ser
guanyada per Francisca Maria Oliver Noguera, i la
d'Educadora per Catalina Vicb Vanrell.

El nombre de matriculats en aquest curs és de 38
infants, dels quals 24 corresponen a l'edat de dos anys.

dotze a la d'un any i dos de zero

anys. L'execució de les obres s'ba
retardat i per això dins el mes de
setembre només ban començat els
infants de dos anys. Els de zero a dos
anys comencen el dia primer d'octubre

EN FORMA,
FENT GIMNASTICA
Enguany s'ha tornat a posar en marxa
el curs de gimnàstica de manteniment
per a tothom, que organitza
l'Ajuntament a través de l'empresa Afire
Esports. Les classes començaran a
partir del mes d'octubre a les noves
instal·lacions del pavelló esportiu muni¬
cipal. Setmanalment es realitzaran dues
sessions de gimnàstica, els dilluns i
dimecres, en dos torns diferents (de les
20.00 a les 21.00 h i de les 21.00 a les
22.00 h). El preu mensual és de
19 e (3161 .-PTA) per persona. Per a
més informació i per fer la inscripció
acudiu a les oficines municipals de la
Casa de la Vila. Per dur-se a terme un

torn hi ha d'haver un mínim de 20 per¬
sones inscrites. També cal dir que les
places disponibles són limitades.

Nou curs EMMA
El passat 16 de setembre van comen¬
çar les classes de l'Escola Municipal de
Música que enguany compta amb 120
alumnes matriculats.

Promoció dels estudis
d'instruments de vent-metaíl

L'Ajuntament d'Algaida ha aprovat
incrementar els avantatges per als
estudiants d'instruments de vent-metall

(trompeta, trombó, tuba, trompa, bom-
bardí, etc) que cursin estudis a l'Escola
Municipal de Música.

A partir d'aquest curs s'aplicarà
durant el primer any un descompte
del 100 per cent de les mensualitats
als estudiants matriculats a aquests
instruments. A partir del segon any, el
descompte continuarà essent d'un 50
per cent.

Així mateix i com s'ha fet fins ara,
durant el primer any, la Banda de
Música d'Algaida, els proporcionarà,
gratuïtament, l'instrument.

Altres avantatges
Els estudiants de l'Escola Municipal de
Música que formin part de la Banda de
Música d'Algaida tendrán un descomp¬
te del 10 % en la quota mensual.

Les famílies nombroses continuen

comptant amb un 20% de reducció de
la quota mensual.
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PQLISPQRTIVES

PREUS PÚBLICS

NORMES D'US
Està prohibit;

- Entrar dins la pista amb calçat no adequat,
s'han de dur espardenyes aptes per pavelló.

- Fumar I menjar a totes les Instal·lacions
- Entrar animals dins el recinte
- Entrar ampolles de vidre o altres envasos

tallants o punxants
- Deixar escombraries dins el recinte
- Manipular els mecanismes de les Instal·lacions

És recomanable dutxar-se amb xancletes I que els
menors de 12 anys vagin acompanyats per un major o
responsable. Per tancar les taquilles dels vestidors, s'ha
de portar un pany propi.

6 PUNT TRES

CONCEPTE DURADA

Pavelló Complet 1 Hora
Pavelló Complet 1 Hora
1/2 Pavelló 1 Hora

1/2 Pavelló 1 Hora

IL·LUMINACIÓ PREU
ARTIFICIAL

SI 25 €

No 20 €

SI 16€

No 13€

OBRES EN MARXA

Les jugadores es proclamaren campiones de Balears lo passada temporada i quedaren en tercer lloc en el campionat d'Espanyo.
Per aquest motiu, durant l'acte d'inauguració del pavelló, el botle d'Algaida entregó una placa o lo presidenta del club.
Sebastiano Sollens.

INAUGURAT EL PAVELLÓ COBERT
Continuen a bon ritme les obres de les

pistes de tennis I les pistes pollsportl-
ves que s'estan duent a terme a la zona
esportiva es Porrassar. La Inauguració
de les noves Infrastructures està pre¬
vista pel dia 13 d'octubre. L'estrena
dels nous equipaments serà un dels
actes destacats de la fira.

NO EMPADRONATS: 1 HORA,
SENSE LLUM, 18 EUROS
NO EMPADRONATS: 1 HORA,
AMB LLUM, 20 EUROS.

L'esperat pavelló esportiu municipal ja és una realitat
des del passat dia de Sant Jaume, quant fou inaugurat
pel President de la Comunitat Autònoma, Francesc
Antich, la subdirectora general d'Infraestructures
Esportives del Consell Superior d'Esports, Cristina
Torres, i el batle d'Algaida, Jaume Jaume, a més dels
altres membres de la Corporació Municipal. A l'acte hi
assitiren també un gran nombre de veïns que ompliren
les grades del recinte.

El pavelló ha estat finançat gairebé en la seva totalitat
pel Consell Superior d'Esports i el Govem de les Illes
Balears. L'Ajuntament ha aportat 77.780 euros del cost
total que ha estat d' 1.031.539 euros.

El president Antich inaugurà el pavelló el passat
dia de San Jaume.

PISTES ES PDRRASSAR, ES
FIGUERAL I CDL-LEGI PARE PDU

EMPADRONATS: 1 HORA,
SENSE LLUM, 16 EUROS.
EMPADRONATS: 1 HORA,
AMB LLUM, 18 EUROS.

Les reserves d'ús de les Instal·lacions s'han de formalitzar per una persona
major d'edat, què se'n farà responsable, a les Oficines Municipals de la Casa
de la Vila.

TENNIS

EMPADRONATS: 1 HORA,
SENSE LLUM, 5 EUROS.
EMPADRONATS: 1 HORA
AMB LLUM, 7 EUROS.

NO EMPADRONATS: 1 HORA,
SENSE LLUM, 7 EUROS.
NO EMPADRONATS: 1 HORA,
AMB LLUM, 9 EUROS.



Dins Algaida, Pina i Randa

Circuiau
a peu o en
bicicleta

CONSERVAM ELS NOSTRES CAMINS DIES DE
RECOLLIDA
DE FEMS

Els voluminosos s'han de dur al conte¬
nidor que hi ha a l'escorxador, només
es poden deixar al carrer si han sol·lici¬
ta a l'Ajuntament el servei de recollida
domiciliaria.

NOVA ORDENANÇA DE NETEIA
/

així era el camí del cementiri de pina, i... així És

L'Ajuntament vol recordar els dies de
recollida de fems al poble d'Algaida per
tal d'evitar que els desperdicis s'es¬
campin a la via pública i els dies que
no hi ha recollida amb les conseqüents
queixes de veïns, males olors. Impacte
negatiu que, com a ciutadans transme¬
tem i l'esforç que suposa a
l'Ajuntament el mantenir el poble net.
La sensibilitat i col·laboració ciutadana
és clau per mantenir el nostre entorn.

Dies de recollida; Dimarts, Divendres i
Diumenges entre les 20.00 I les 21.30
hores.

Aquesta sí és lo desitjable.

divers. L'incompliment d'aquesta normativa suposarà
una sanció administrativa que s'aplicarà obligatòriament
segons la qualificació del fet, tipificat de caràcter lleu,
greu o molt greu. L'Ajuntament té previst establir un
horari d'obertura del punt verd per tal de garantir un
millor control.

I perquè volem que els camins estiguin en bon estat i
puguin contribuir a una millor mobilitat per Algaida,
Pina i Randa, s'ha sol·licitat la inclusió dels projectes
de pavimentació del camí de Son Perot a Pina fins al
camp de futbol (Foto 1), i la Drecera de Randa (Foto 2).

Els dos projectes han estat redactats per l'enginyer Pere
Ventayol March. El pressupost de la pavimentació del
camí de Son Perot és de 28.439 euros, i el de la Drecera
de Randa puja a 54.027 euros. L'Ajuntament aprovà els
dos projectes a la Comissió de Govern del passat 18 de

Aquesta no és la imatge que hauria de tenir el punt verd.

L'Ajuntament d'Algaida ha aprovat l'Ordenança
Municipal de Protecció de Medi Ambient, que regula les
normes de convivència i de protecció del Medi Ambient
com són: la neteja, deixalles i residus sòlids; contra la
contaminació per renous i vibracions; tinença d'animals
de companyia; l'ús del clavegueram i altres de caràcter

juliol i sol·licita la seva inclusió dins el Pla d'Obres i
Serveis de 2003, per aconseguir un 80% del seu finan¬
çament. El pressupost per a la remodelació del camí del
Cementiri de Pina va ser de 4.855.325 pessetes.
L'Ajuntament d'Algaida destina enguany 9.000 euros a
la neteja de camins per complementar les tasques de
neteja de camins que realitza la màquina de la
Mancomunitat del Pla. Degut a les pluges ha crescut
molta vegetació exponerosa als marges dels camins que
dificulta la circulació i s'ha acordat destinar aquesta
partida complementària.
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BREUS del darrefo
OBRES A GRACIA I
SANT HONORAT
El passat 18 de juliol es reuniren amb
motiu de la visita del president del
Govern, Francesc Antich, els baties de
Llucmajor I Algaida, Jaume Jaume I
Lluc Tomàs, respectivament, el rector
de la parròquia de Llucmajor, el supe¬
rior de Sant Honorat, el director
General de Patrimoni, l'arquitecte del
Bisbat, l'encarregat del Santuari de
Gràcia i el director tècnic de l'obra que
s'han de dur a terme als santuaris de
Gràcia i Sant Honorat per evitar els
desprendiments. Durant la reunió es
parlà de les actuacions que s'han de fer
per aguantar la caiguda de blocs i
roques. El Govern signarà un conveni
amb el Bisbat de Mallorca I es compro¬
met al finançament de les obres.

RESTAURADA LA FONT
DE PINA
Aquest estiu han finalitzat les obres de
restauració i embelliment de la Font de
Pina, que torna a lluir, com es pot
veure a les Imatges I esdevé un dels
atractius del nucli. El cost total de les
obres ha estat de 27.500 euros.

ACOMIADAMENT DE MOSSÈN ANTONI RIUTORT
El responsable de la parròquia
d'Algaida durant els darrers dotze
anys, mossèn Antoni Riutort Fullana
es va acomiadar el passat dia 29 de
juny. El batle d'Algaida, Jaume
Jaume, en nom de la Corporació
municipal lliurà una placa d'agraïment
a mossèn Antoni Riutort durant l'acte

que es va dur a terme a l'església,
com recull la Imatge inferior. Des de
la data el nou mossèn de la parroquia
del municipi és Joan Rosselló. Des de
Punt Tres volem agrair a mossèn
Antoni Riutort la tasca desenvolupada
durant aquests darrers 12 anys I
donar la benvinguda a Joan Rosselló.

DELATADA ESTIUENQ
El passat dia 4 d'agost l'Associació de
la Tercera Edat d'Algaida va celebrar la
gelatada habitual de cada estiu. L'edició
d'enguany reuní els nostres majors al
pati del Casal Pere Capella i comptà

amb l'Assistència del President del
Govern de les Illes Balears, Francesc
Antich, representants del Consell de
Mallorca i membres de l'Ajuntament
d'Algaida.

CAMPANYA COMERC AMIC DEL MEDI AMBIENT
L'Ajuntament d'Algaida convida a parti¬
cipar a la campanya Comerç Amic del
medi Ambient, que organitza el GOB
juntament amb la Direcció General de
Comerç del Govern de les Illes Balears I
amb la col·laboració de l'Ajuntament
d'Algaida i Pimeco.
Aquesta campanya té com a objectiu
fomentar entre els comerciants i consu¬

midors d'Algaida hàbits de compra i
venda més respectuosos amb el medi
ambient, fent especial incidència en la
reducció i progressiva substitució de
les bosses de plàstic per senalles,
carretor, reutilitzacló de capses de
cartó. La presentació de la campanya
va tenir lloc el passat 18 de setembre al
casal Pere Capella.

ANIVERSARI MADO
MAGDALENA
Madó Magdalena de s'Hort de Ca'n
Falconer complí el passat 7 de juny 105
anys. Al dia següent, el batle d'Algaida
entregà una placa a l'àvia del municipi i
la fel·licità pel seu aniversari. Assistiren
a la festa membres de l'Ajuntament, de
la junta de la Gent Major d'Algaida i del
Govern de les Illes Balears.

PLACA COMMEMORATIVA
DEL DARRER PARTIT
El batle d'Algaida lliurà al president del
Club Esportiu Algaida una placa en el
darrer partit de lliga que es va disputar
al camp de futbol Es Porrassar abans
de que començassin les obres. Va ser
el que disputaren la U.E. Poblera i el
C.E. Algaida.

NOU TOT TERRENY PER
A LA POLICIA
Aquest és el nou vehicle del que dispo¬
sa la Policia Local d'Algaida des de
principis d'estiu. El vehicle augmenta el
parc mòbil de cos policial, i permet
millorar de forma substancial la vigilan¬
cia tant pels carrers del municipi, com
dels Indrets menys freqüentats.
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