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FESTES DE SANT JAUME 2000
•A les 22'30 h.- Teatre. El grup de

Teatre ES PORRASSAR. A sa

Placeta des Sitjar.

DIMECRES 26 DE JULIOL:
•A les 12'00 h.- Carreres de joies,

cucanyes I altres entreteniments
per al·lots I al·lotes. A sa Plaça.

•A les 15'30 h.- XLI Gran Premi
Ciclista Algaida. Programes a part.

•A les 23'30 h.- Actuació a sa Plaça
del grup d'havaneres Sotavent.

•Ala1'30h.-Traca Final i
fi de festa.

ensaimada i gelat (obsequi de
Guiiiem Cerdà).

11'00 h.- Missa de Festa, cantada
per i'Orfeó Casteiiitx. Predicarà
Mossèn Francesc Ramis Oiiver. Els
Cossiers ballaran l'Oferta. En aca¬

bar, danses dels Cossiers a sa
Placeta de i'Església.
18'30 h." Ai camp municipal es
Porrassar, presentació de l'equip
de 1- Regional. Partit de futbol
entre el Club Esportiu Algaida i un
altre equip.
19 00 h - Animació Infantil, amb el
grup Cucavela. A Sa Plaça.

•22'00 ti.- Concert a càrrec de

L'Orquestra Simfònica
Ciutat de Palma. A l'església.
Programa a part.

DILLUNS 24 DE JULIOL:
•20'00 h - Els Cossiers faran

el quadrat.
•OO'OO h.- Berbena, a ses Escoles,

amb els grups musicals:
RODAMONS / CRISTAL / PACHÀ

•100 h.- Focs artificials
a ses Escoles..

DIMARTS 25 DE JULIOL:
•6'00 ti.- Alborada pels xeremiers

d'Algaida. Berenada popular.

DIVENDRES 21 DE JULIOL:
•20 00 h - Gimcana Humorístic.
•21'00 h - Sopar a la fresca. Sopar

popular damunt Sa Plaça. Qui en
durà soparà i qui no badocarà.
L'Ajuntament donarà vi i gelat.
A sa Plaça.

DISSABTE 22 DE JULIOL:
•22'30h.- Vetllada de Ball de Bot.

A sa Plaça.
DIUMENGE 23 DE JULIOL:
• 11 00 h -1 Jornada Atlètica
•17'00 h - Vil Torneig d'Escacs de

Partides Ràpides. Al casal Pere
Capellà. Programa a part.

DISSABTE 15 DE JULIOL
•A partir de les lO'OO h. i durant

tot el dia. Finals del I Torneig de
Volei Platja. Damunt sa Plaça.

•22 00 h. -Concert de les Bandes de
Música. A Sa Placeta de l'Església.

DIMARTS 18 DE JULIOL:
•22'30 fi.- Ball damunt sa Plaça.

Música i ball a sa Plaça.
DIMECRES 19 DE JULIOL:
•22'30 h - Vetlada de Jazz.

Al casal Pere Capellà.
DIJOUS 20 DE JULIOL:
•23 00 ti.- Festa de s'espuma,

A sa Plaça.

en concert



PresentacióADRECES D'INTERÈS
CASA OE LA VILA:
C/del Rei, 6
Tel.: 971 12 50 76-
971 12 53 35
Fax: 971 12 50 44

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

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

POLICIA LOCAL O'ALGAIOA:
C/del Rei, 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: algaida@ctv.es

PUNT D'INFORMACIÓ JUVENIL:
Tel.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

Página Web: www.titoieta.com

CASAL DELS JOVES:
0/ d'Anselm 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

TELEFON D'EMERGENCIES 112
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Punt Tres no es fa responsable
de la 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.

ACOSTAR LA GESTIÓ
MUNICIPAL AL CIUTADÀ

Vista panoràmica del nucli de Randa

Teniu a les vostres mans el primer exemplar de la revista
Punt Tres, una nova publicació de l'Ajuntament
d'Algaida, que a partir del mes de juliol i amb una perio¬
dicitat trimestral us arribarà a ca vostra.

Una de les prioritats de l'equip que governa a

l'Ajuntament és acostar la gestió municipal al ciutadà,
obrir de pinta en ample les portes de la Casa de la Vila i
aquest propòsit comença informant dels acords i deci¬
sions que pren la Corporació; de la gestió i dels assump¬
tes que conformen el dia a dia d'un municipi.
Volem que aquesta informació arribi a tots els veïns i
veïnes d'Algaida, Pina i Randa. No per això
l'Ajuntament deixarà d'emprar els mitjans de comunica¬
ció locals: revista i ràdio, si més no farà un esforç per

augmentar la seva col·laboració perquè entenem que són
bàsics com a punts de referència de la informació i de la
vida social del poble.
L'edició d'aquest primer ntímero coincideix amb el pri¬
mer any de govern d'aquesta Corporació. Hi trobereu un
resum de les gestions més importants i, també, dels fets
socials i culturals que marquen el dia a dia del municipi.
Volem que participeu amb la tasca municipal. El batec
d'un poble és viu si aquest participa, si és crític amb les
decisions que troba que no són encertades, si es fa escol¬
tar la seva opinió. Per això, l'Ajuntament posa a la vostra
disposició aquesta publicació on hi trobareu detallats el
projectes, les despeses, els serveis, però també la feina
diària, la gestió administrativa i política a la Casa de la
Vila, al municipi.

Església de Pina

Teniu les portes obertes, aquest és un primer pas. Us con¬
vit a fer plegats l'esforç per fer un municipi millor i,
també, desitjar-vos que passeu unes molt bones festes de
Sant Jaume. Molts d'anys!
Jaume Jaume i Oliver, Batle d'Algaida
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UN ANY DE GESTIÓ MUNICIPAL
La millora en equipaments, infraestructures, la recerca d'aigua,
el benestar dels veïns i la joventut són el punt de partida del
censistori pel quatrieni 1999 - 2003

JJaume i Oliver, borie de Algaida

La joventut, la sequera, el manteniment i embelli¬
ment del municipi i les seves infrastructures; la
millora d'equipaments municipals i les accions de
caràcter social, educatives i sanitàries han marcat el
dia a dia de la gestió de l'actual consistori algaidí.

L'exercici 1999-2000 ha estat un any on s'han
enllestit tota una sèrie de projectes destinats a

millorar la qualitat de vida dels veïns i
veïnes i a preparar altres objectius que, en
breu, estaran a l'abast de tots.

Pel que fa a equipaments i infras¬
tructures que ja podem gaudir està el
Casal dels Joves, inaugurat el 25 de
juliol de 1999, i que ofereix als joves
tota una sèrie d'activitats gràcies a la
creació d'un servei per a la dinamitza-
ció juvenil.

Per altra part, l'escoleta municipal ben aviat comptarà
amb noves instal·lacions que milloraran i ampliaran els
serveis que dóna, obres que estan incloses dins el Pla
d'Obres i Serveis 2000, on, també, hi figura la construc¬
ció dels vestidors de la piscina municipal, les obres de la
qual ja s'han iniciat.

L'atenció sanitària és un altre dels temes que ocupen i
preocupen al consistori. En el decurs d'aquest any s'han
cercat solucions encarades a ampliar l'horari de pediatria,
la possibilitat de fer anàlisis a Pina i Randa o la construc¬
ció d'un nou centre sanitari a Algaida i un consultori
mèdic a Randa. Després de vàries reunions a la
Conselleria de Sanitat i la Direcció General de Sanitat, el
12 d'abril, es va signar un protocol general per part de la
Consellera de Sanitat i Consum, Aina Salom, i el Batle,
amb el compromís de reformar es Pom de Randa i habili¬
tar-lo com a consultori mèdic.

Constitució nou Ajuntament.
- Batle-President Sr. Jaume

Jaume i Oliver

Creació i constitució de les cinc
comissions informatives:
- Hisenda i Especial de Comptes.

Pta. Catalina Llompart Juan
- Ordenació del territori,

urbanisme i Medi Ambient. Pta.
Antònia Ramis Oliver

- Cultura, educació i esports. Pt.
Miquel Ballester Salas

- Acció Social, Sanitat i Joventut.
Pt. Francesc Ramis Oliver

- Agricultura, comerç i indústria.
Programes europeus. Pt.
Guillem Fiol Gelabert

Reformes
a les
escoles.

Inauguració Casal de Joves

Aprovació del projecte de la piscina municipal
Concessió subvencions a entitats
culturals i esportives
Modificació de l'IBI de naturalesa rústica i
urbana

Modificació de l'ITV

Modificació quotes mensuals de l'escoleta
Aprovació avantprojecte de reforma i ampliació
escoleta municipal
Aprovació avantprojecte dels vestidors de la
piscina municipal
inici restriccions en el subministrament d'aigua
Visita del Batle i la Regidora Antònia Ramis al
Director General de Sanitat, Sr. Josep Pomar.
Temes tractats: Reforma de la Unitat Sanitària,
ampiiació horari de pediatria, possibilitat de fer
anàlisis a Pina, habiiitació de i'edifici del forn de
Randa com a consultori mèdic.

Antònia Ramis Oliver,
Tt. De Batle, elegida
Presidenta del
Consorci d'Aigües del
Pla de Mallorca.

inici de les obres de
la ronda de Migjorn
Aprovació projecte de
Reforma del Forn de
Randa per a
consultori mèdic

Aprovació projecte
d'edició de plànols-
guia del municipi i la
sol·licitud per a ser
inclosos dins el

programa Leader II,
Pla de Mallorca.

Aprovació conveni
entre Ajuntament i
Govern Illes Balears

Per a finançar el
50% dels projectes
prevists per al
subministrament
d'aigua potable dins
el municipi.

Recepció del Director General de Recursos
Hídrics, Sr. Antoni Rodríguez, al Batle per a
tractar el problema de l'aigua.
El Batle, Jaume Jaume i Oliver, és elegit vice-
president de la Mancomunitat Pla de Mallorca
El Batle, Jaume Jaume i Oliver, és elegit
President del Programa Leader il Pla de
Mallorca.

Sol·licitud de conveni
amb la Conselleria de
Sanitat per adaptar el
local municipal de
Randa, Es forn, com a
consultori mèdic.

Aprovació ampiiació
escoleta municipal (Pla
obres i serveis 2000)
Aprovació construcció
vestidors piscina
municipal (Pla obres i
serveis 2000)
Obres de reforma del

terreny de joc del camp
municipal de futbol es
Porrassar

Visita del Conseller
d'Obres Públiques, Sr.
Josep Antoni Ferrer i
Orfila, i del Director
General de Carreteres,
Sr. Joan Cifre.
Temes tractats:
- Circumvalació de la
carretera de Llucmajor
a Algaida.
- Informació sobre rinicl
de les obres de la
rodona de la carretera
de Manacor amb la
carretera vella i carrer

de Sa Tanqueta.
- Perillositat del creuer de
ctera. de Manacor amb
ctera. de Sta. Eugènia

Contractació de les obres de
la piscina municipal
Atorgament subvencions a
entitats que no tenen conveni
amb l'Ajuntament
Aprovació creació Servei per
a ia dinamització juvenil del
Casal dels Joves

Creació del registre de
parelles de fet
Aprovació taxa municipal
sobre ocupació de la via
pública.
Adbesió a la campana del
deute extern

Atorgació subvenció ai fons
Mallorquí de Solidaritat
Constitució de la Junta
Rectora del Consorci d'Aigües
d'Algaida.
Acord de fer els projectes de
sondeix de dos pous a la zona
de Castellitx i Rafalet-son

Pujol a Algaida, i zona de son
Cervereta Pina, i els
projectes per a les
conduccions de l'aigua als
nuclis urbans d'Algaida i Pina.
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ACORD DE PLENARI
DE LES FESTES DE PINA
I SANT JAUME 2000
A la sessió extraordinària dei passat
14 de juny, ei consistori va aprovar
per unanimitat eis programes I pres¬
suposts de ies festes de Pina per
i'any 2000 i eis referents a ies festes
de Sant Jaume.
Eis grups musicals contractats per a
ies festes d'enguany són: Ja t'ho diré,
Antònia Font, Lluís Liach, ies orques¬
tres Rodamons, Cristal, Pachà i Puig i
un grup d'havaneres.
També està previst castells de focs
artificials, una marató fotogràfica,
festa de l'esport, festa de l'escuma,
gimcana, torneig d'escacs, actuació
dels cossiers i xeremiers, entre d'ai-
tres.Ei total dei pressupost és de
5.802.000 pessetes.

Ball dels cossiers

La promoció de la cultura i la conservació del patri¬
moni han estat punts destacats de la gestió d'enguany. Pel
que fa a la nostra cultura destaquem, que per primera
vegada, s'han atorgat les Beques d'Investigació i Recerca
amb una dotació de cent-cinquanta mil pessetes cadascu¬
na o la declaració com a zones ARI (Àrea de Reforma
Integrada) el nucli urbà de Randa, la zona de l'església i
el casc antic d'Algaida i una zona de Pina (veure article
pàgina 6). Els premis del Certamen de Castellitx, les
Jornades d'Estudis Locals, celebrades el mes de maig, o
la consolidació dels Divendres Algaidins i la setmana cul¬
tural que coincideix amb la Festa del Llibre han confirmat
la preocupació del consistori per la cultura.

La corporació municipal ha hagut de cercar solu¬
cions en aquest darrer any al problema de la sequera.
En els darrers mesos, tant el Consorci d'Aigües Pla de
Mallorca com el Consorci d'Aigües d'Algaida, han duit
a terme diverses actuacions com poden ser l'aprovació

de diferents sondeigs de pous a diversos indrets del
nostre municipi, el conveni de cofinaciació dels projec¬
tes prevists entre l'Ajuntament i el Govern de les Illes
Balears i col·laborar amb la Conselleria de Medi

Ambient i Sa Nostra amb l'organització de jornades
sobre l'estalvi en el consum de l'aigua urbana (veure
article pàgina 7) fins a arribar a la troballa d'un pou a la
zona de son Pericàs.

Però encara queda molt per a fer. Molts projectes estan
començats i s'han de consolidar en el decurs del propers
mesos o dins l'any 2001, per exemple, l'aprovació defini¬
tiva de les Normes de Planejament, les obres del pavelló
cobert, les obres d'embelliment del Pla Mirall, l'edició de
Plànols-guia del municipi, el Catàleg de Camins del
terme municipal d'Algaida com annex a l'inventari de
béns de l'Ajuntament o la implicació de la Conselleria
d'Obres Públiques a la redacció del traçat definitiu de la
circumval·lació de la carretera de Llucmajor. PD

Regidors de l'actual consistori el dia de lo constitució o lo Solo de Plens de l'Ajuntament
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Informació favorable de la
Comissió de Cultura,
Educació i Esports per al
subvenció d'un

curtmetratge
Aprovació inicial del
Pressupost Municipal
per a l'any 2000
Modificació de la taxa de

clavegueram
Inici de les activitats del
Casal dels Joves

Festes de Sant Honorat

Festes de Sant Antoni
de Pina

Entrega de les primeres
Beques d'investigació i
Recerca dotades amb
150.000 pessetes
cadascuna.

Visita a la Consellera de
Benestar Social, Sra.
Fernanda Caro Blanco.

Temes tractats: inici
expedient de contractació de
les obres dei Pavelló cobert
a Algaida, possibilitat de
participació en el
finançament de l'escoleta
municipal i al Casal dels
Joves.

Reuniu ue la Junta
Rectora del
Consorci d'Aigües
d'Algaida
Acord de realitzar

sondeigs a la zona
de son Pujol a
Algaida, son Moll
a Pina com a

alternativa a son

Cerveret.

Concessió de les
obres de la

piscina municipal.

Realització ue proves de oOS pous
a zona de Son Bernat Reus.

Finalització de les obres de la
Ronda de Migjorn
Aprovació definitiva del pressupost
municipal per a l'any 2000
Aprovació inclussió del Catàleg de
Camins del Terme Municipal
d'Algaida redactat per FODESMA
com annex a l'inventari de Béns de
l'Ajuntament d'Algaida.
Finalització obres de connexió de
les aigües residuals del nucle urbà
de Pina amb l'estació depuradora
d'Algaida-Montuïri.
Comencen els treballs de
declaració d'ARI del casc antic
d'Algaida, zona de l'església i els
seus voltants i el nucli urbà de
Randa.

MAIG 2 0 0 0

Reunió amb el Subdirector General
de Infraestructures esportives dei
Consell Superior d'Esports a Madrid,
Sr. Jorge Ferran, per a tractar el tema
del retard de l'inici de les obres del
pavelló cobert a ses Escoles
Acord per a proposar al Sr. Bartomeu
Gomila Bibiloni com a Jutge de Pau
Aprovació de la Memòria de
Recaptació de Tributs 1999
La Consellera de Sanitat i Consum,
Sra. Aina Salom i Soler, i el Batle
signen un protocol general amb el
compromís de reformar el forn de
Randa per habilitar-lo com a
consultori mèdic.

Festa de la Pau de Castellitx

Reunió amb els pagesos i el
Conseller d'Agricultura i Pesca, Sr.
Joan Mayol Serra, per a tractar el
tema de la sequera.

Diada de neteja a Castellitx amb la
col·laboració del Casal dels Joves

Aprovació plecs de condicions per a
l'adjudicació de les obres
d'ampliació de i'escoleta municipal i
els vestidors de la piscina municipal

Sol·licitud a la Conselleria d'Obres

Públiques, Habitatge i Transports la
substitució del Projecte de paviments i
Infraestructures, aprovat l'any 1997, per un
de nou.

Aprovació plec de condicions del concurs
per a l'explotació del bar i el manteniment
dels serveis del camp de futbol
Jornada sobre l'estalvi en el consum

d'aigua urbana organitzada per la
Conselleria de Medi Ambient, amb la
col·laboració de l'Ajuntament d'Algaida, el
Consorci'd'Aigües del Pla de Mallorca, Sa
Nostra I Ferroser.

Inici de les obres d'electrificació del
cementiri municipal d'Algaida
V Jornades d'Estudis Locals organitzades
per la Mancomunitat del Pla de Mallorca.
Reunió informativa sobre l'ARI a Algaida
amb la presència del Director General
d'Arquitectura I Habitatge, Sr. Jaume
Carbonero Malbertí.

Acord d'emergència del Consorci d'Aigües
d'Algaida. Perforació d'un pou situat molt
aprop al nucli urbà d'Algaida I fàcil de
connectar a la xarxa i perforació de dos
pous, un a son Moll i l'altre a la zona
de son Pujol.
Sol·licitud a la Direcció General

d'Arquitectura i Habitatge d'ARI una zona
del nucli urbà d'Algaida, una altre a Pina i
tot el nucli urbà de Randa.

Suspensió de la tramitació definitiva de
les normes subsidiaries per part de la
Comissió Insular d'Urbanisme.
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ESPORTS
EMBELLIR EL MUNICIPI

ARI Randa

^ L'equip de govern municipal està estudiant les carac¬
terístiques i necessitats de les diferents zones del nostre
municipi per tal d'iniciar un important procés de remo-
delació i millora de l'aspecte exterior urbà, tant dels
carrers com dels habitatges.
Així com els ajuntaments compten amb diverses moda¬
litats de financiació per escometre actuacions d'aquest
tipus en els carrers, els particulars també tenen la possi¬
bilitat de rebre ajudes per embellir l'aspecte dels edifi¬
cis i habitatges que siguin qualificats Àrea de
Rehabilitació Ingegrada (ARI).
L'ARI és una qualificació urbanística que es regula des
de la Comunitat Autònoma amb els paràmetres que
marca el Govern central, essent necessària la sol·licitud
per part de ¡'Ajuntament corresponent.
És per això que a les darreres setmanes s'han anat desen¬
volupant una sèrie de reunions amb ciutadans de les dife¬
rents zones que es complementaran amb altres més, també
programades per l'Ajuntament, per donar a explicar la
situació i possibilitats de rebre les subvencions que suposa
la consideració d'ARI i, per altra banda, per conèixer l'in¬
terès dels veïns i veines del municipi en aquest tema.

Objectius dels ARI
Aconseguir la declaració d'una zona com ARI suposa

adoptar la responsabilitat d'assumir una sèrie de com¬

promisses, tant per part de l'administració com dels
propietaris dels immobles que han estat qualificats.
Un ARI comporta, doncs, la rehabilitació i reforma de
les vivendes i locals subvencionats. Això és directa¬

ment proporcional a la millora de les condicions d'ha-
bitabilitat dels habitatges i dels locals afectats.
En aquest procés també es dona per fet la millora dels
serveis d'infraestructura bàsica com són; electricitat,
aigua, telefonia i clavegueram dels edificis.
Com a norma d'importància capdal, rebre una sub¬
venció d'ARI suposa també la supressió de barreres
arquitectòniques.
En resum, no es tracta de millorar l'aspecte extern
dels carrers i dels seus edificis, sinó que també sig¬
nifica la reurbanització dels espais públics. Dotar-
los, en definitiva, d'una nova visió molt més inte¬
grada amb les necessitats personals i socials que
existeixen a qualsevol nucli urbà. CG

TORNEIG DE FUTBOL-3
Organitzat pel Casal de Joves amb la
col·laboració del Club Esportiu Algaida
i el Punt d'Informació Juvenil, se va

disputar el Torneig de Futbol-3 l'hora¬
baixa del primer de maig a la Plaça. Un
total de 24 equips composts per
infants a partir de sis anys s'enfronta¬
ren per categories.

EL C.E. ALGAIDA-
INFANTIL PUJA Al'
REGIONAL

ARI Pina

L'AJUNTAMENT ESTUDIA
DECLARAR ZONES ARI

El C.E. Algaida categoria infantil s'ha
proclamat subcampió de 2- Regional a
la temporada 1999-2000 i, puja a la
categoria de 1- Regional.
Donam l'enhorabona al seu Delegat,
José Ortiz Bellido, a l'Entrenador, Mateu
Llull i a Miquel-Llull, segon entrenador.
A la Imatge podem veure a Sebastià
Oliver, Bartomeu Mut, Tomeu Antich,
Pep Lluís Busquets, José A. Toro, Toni
Oliver I Toni Blascos, Toni Fullana,
Jordi Amengual, Edu Ortiz, Julia Nadal,
Mateu Llull, Galo Casares, Alex
Ogazón, Joan Taltavull i Carlos Estévez.

CAMPIONS DE BALEARS
A les ordres de Toñi Perelló Cánovas i
Andreu Gelabert (entrenadors), les
al·lotes del C. Pare Pou de Volei han

quedat campiones de Balears, per la
qual cosa disputaren el Campionat
d'Espanya (des del 9 fins al15 de
juny), on s'enfrontaren a 17 equips i
aconseguiren la setena posició a la
classificació final.
A la imatge podem veure a les campio¬
nes de Balears Laia Ballester, Cristina
Ferragut, Xisca Puigserver, M- Antònia
Sastre, Joana M- Mut, M- Magdalena
Mayol, Marga Sánchez, M'Antònia
Pocovi, Catalina M- Fullana i Jessica
Seguí. Enhorabona!
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El bâtie d'Algaida fa saber que per tal de
garantir el subministrament d'aigua al
nucli urbà d'Algàida, l'empresa conces¬
sionària ha connectat a la xarxa munici¬

pal diferents pous particulars. Aquest fet implica que l'aigua
no compleix els paràmetres mínims que garanteixen la seva
potabilitat. A més, durant alguns dies de la setmana la ter-
bolesa de l'aigua no és la que pertoca.
És per la qual cosa que vos recordam que l'aigua que
actualment es subministra no és potable.
En aquests moments el Consorci d'Aigües d'Algaida, inte¬
grat per l'Ajuntament i el Govern de les Illes Balears, ha ini¬
ciat la perforación d'un pou prop dels dipòsits reguladors
per tal de garantir el subministrament d'aigua.
I, perquè sigui de públic coneixement, ho mana i signa el
batle a Algaida, a dinou de juny de dos mil.

LLUITANT CONTRA lA SEQUERA

EL POU DE SON PERiaS
AIGUA PER L'ESTIUO ^M V ^

i

PER A UN
MUNICIPI NET
Des d'aquestes pàgines us feim una
crida perquè col·laboreu amb
l'Ajuntament en la neteja dels camins
del municipi. Feis-nos saber els indrets
que considereu que siguin necessaris
netejar-los, ja sia de fems com d'herba,
branques, matolls, etc.

► Davant la situació de sequera que patim des d'aquest
hivem degut a la manca de pluges, l'Ajuntament
d'Algaida ha demanat pmdència als ciutadans en el con¬
sum d'aigua.
Afortunadament, el capdal del Pou de Son Pericàs per¬
metrà que no hi hagi problemes al suministrament d'ai¬
gua aquest estiu. Es preveu que es puguin extreure
15.000 litres d'aigua per hora i s'està estudiant una altre
perforació.
El pou estarà connectat amb la xarxa pública amb una
conducció provisional amb canals de plàstic.
El passat mes de febrer, el batle va publicar un ban en el
qual s'explicava aquesta situació, especificant que els
pous que subministren aigua al nucli urbà d'Algaida no
s'han recuperat.
El mes de maig es va publicar un altre ban en el qual el
batle va ordenar precintar tots els comptadors situats als.
solars urbans i terrenys no edificats connectats a la xarxa
municipal de subministrament del nucli urbà d'Algaida.
Una vegada iniciat l'estiu, i amb la clara situació de
manca d'aigua, l'Ajuntament vol fer una crida a tots els
ciutadans i ciutadanes dels tres nuclis per a que recapaci-
tin sobre els seus costums d'ús d'aigua potable, un dels
béns més escassos amb els que es compta.
Ens trobam amb la necessitat d'aplicar mesures de res¬
ponsabilitat i acostumar-nos a l'aplicació de senzilles tèc¬
niques que facilitin aquest procés d'estalvi: dutxar-nos en
lloc de banyar-nos; introduir elements tant simples com
una ampolla gran dins els dipòsits dels nostres WC per a

que l'eliminació d'aigua sigui menor; tancar el grifó
mentre ens raspatllam les dents; no deixar correr l'aigua
mentre escuram; regar els nostres jardins a partir de les
vuit de l'horabaixa i només una vegada al dia i deixar-ho
de fer en el cas de que la manca d'aigua sigui tan impor¬
tant que existeixi el perill de restriccions; o netejar els
cotxes en establiments especialment adequats i evitar fer-
ho a casa amb la mànega.

Aquests no són més que senzills exemples que, gaire¬
bé sense adonar-nos, ajuden a evitar situacions de risc
màxim.

L'Ajuntament vol destacar que és en aquests moments
quan hem de ser conscients de la importància d'aquest
recurs i del seu consum controlat.

L'aplicació de mesures de contenció afavorirà que
aquest estiu tots poguem gaudir de aigua amb naturalitat.

Comissió de la sequera
La manca d'aigua no és tan sols un problema del nostre
municipi sinó que s'esten a totes les Balears. És per això
que el Govem Balear ha constituït la Comissió de la
Sequera que està desenvolupant una important tasca per
aconseguir que aquest estiu el consum pugui ser normal.

En breus setmanes Mallorca comptarà amb una sèrie
de dessaladores mòbils que complementaran la tasca de
laja existent a la Badia de Palma.

No es tracta, doncs, d'un problema úrücament nostre
sino que afecta a tots els ciutadans i ciutadanes de la
Comunitat. Donar exemple suposa també contribuir a
que els recursos hídrics es puguin mantenir. Aplicar sem¬
pre mesures d^ estalvi ajudarà a la recuperació, en els pro¬
pers mesos, dels pous i embasaments. CG
Controlar el consum d'aigua és tasca de tots.

DIADA DE LA NATURA

CONNEXIÓ D'AIGÜES
RESIDUALS A PINA

Una quarenfena de persones participa¬
ren el passat 29 d'abril a la Diada de la
Natura. La finalitat d'aquesta jornada,
organitzada pel Casal de Joves i per
l'Ajuntament d'Algaida, era la neteja i
recollida de fems i deixalles. La zona

triada fou la del voltant de l'antiga
església de Castellitx i els camins de
Binicomprat i del Cementeri.

El passat mes d'abril, l'IBASAN va
comunicar a l'Ajuntament que les
obres de la connexió de les aigües resi¬
duals del nucli urbà de Pina amb l'esta¬
ció depuradora d'Algaida-Montuïri
estan acabades i que els veïns poden
començar a connectar les aigües a la
xarxa de clavegueram. Ferroser, l'em¬
presa concessionària de les aigües del
Pla, ha revisat tota la xarxa de clave¬
gueram de Pina per detectar possibles
anomalies que puguin afectar al seu
bon funcionament.
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PER MOLTS D'ANYS
MADÒ MAGDALENA
La nostra veïna Magdalena Gelabert
Mascaró tia complit el passat, 7 de juny,
103 anys. La padrina rebé un obsequi de
part de la Corporació amb motiu del seu
aniversari. Des d'aquestes pàgines volem
reiterar el nostre desigj|É¿Mat per Madò
Magdalena. Per " \
molts d'anys.

ANTICH AL CERTAMEN
LITERARI DE CASTELLITX
El President del Govern de les Illes Balears,
Molt Hble. Sr. Francesc Antich i Oliver, va

presidir l'acte de lliurament dels premis del
Certamen Literari de la Festa de la Pau de
Castell itx.
A la categoria de Poesia la "Rosa d'Or de la
Pau" va ser atorgada a l'obra "Tres tristos
tríptics" de Martí Santandreu Barquero;
mentre que els accèssits se repartiren entre
"Secret amor silvestre", de Sebastià Vidal i
Obrador i "Del mar que sóc", de Vicenç
Calonge i Gustà.
Pel que ta a narració curta. Marta Nin i
Camps amb "La Peixatera" s'alçà amb el pri¬
mer premi. Jacobo Vidal Franquet i Josep
maria Ponte Blanes reberen els accèssits per
les seves obres "La trista història de Juanito
Lladó" i "Argos", respectivament.
El "Romanç de la princesa Blanca" de
Concepció Coll Hevia aconseguí la Rosa
d'Or de la Pau en la categoria de Poesia
Popular (Glosat). "Una nit de Festa" de
Jaume Juan Bonnín i "De mica en mica" de

Miquel Campaner toren les poesies popu¬
lars destinatàries dels accèssits.
El Premi d'Investigació Castellitx fou
declarat desert.

Jaume Juan reb l'accessit.

I*-. -'4'

PANCARITAT A lA PAU DE CASTELLITX
Els més majors del nostre municipi celebra¬
ren el Pancaritat el 14 d'abril a la Pau de
Castellitx. L'Associació de Gent Gran

d'Algaida compte amb 578 socis i realitza
diverses activitats com, per exemple, gim¬

nàstica, ball de saló, dances del món, recu¬

peració d'oficis, brodats, ceràmica, llatre, a
més a més de participar a les conferències i
excursions que sobre el Regne de Mallorca
organitza el Consell Insular.

QUINTOS 2000
Com és tradicional els "quintos" celebra¬
ren la seva festa. Enguany, el 25 d'abril,
tots els nascuts a l'any 1980 foren els
protagonistes de la bauxa. Com a convi¬

dats hi assistiren el Molt Flonorable
President del Govern de les Illes Balears,
Sr. Francesc Antich i el Batle d'Algaida,
Jaume Jaume i Oliver.

FI DE CURS ESCOLA DE MUSICA
El divendres 16 de juny va tenir lloc l'audi¬
ció duita a terme pels alumnes de l'Escola
Municipal de Música d'Algaida. Amb
aquest concert els joves músics del nostre
terme municipal posaren punt a les seves

classes fins el curs següent on, ben segur,
posaran tota la seva predisposició per a
seguir aprenent el difícil però meravellós
llenguatge de la música.

ï'Sr*'*

DIADES CULTURALS
Enguany la Festa del Llibre va celebrar-se
amb les Diades Culturals. Des del 16 fins
als 21 de maig i el dia 27 de maig tot un
seguit d'actes com els concerts musicals,
les exposicions de llibres, contacontes per a
infants, narració de contes per a adults i pre¬
sentació de llibres foren organitzats per a
recordar la importància que té llegir.

PRESENTACIÓ DE
"PIAGUETES
D'HISTÒRIA I CULTURA"
L'Auditori del Casal Pere Capellà d'Algaida
fou l'escenari escollit, el passat 19 de maig,
per a la presentació del número 9 de les
"Pleguetes d'Flistòria i Cultura".
"Memòries d'un temps (I). Capítols d'histò¬
ria contemporània d'Algaida (1800-1823)"
és el títol de l'estudi del qual n'és l'autor
l'historiador i investigador algaidí Pere
Fullana Puigserver.

FINALITZA lA
TEMPORADA DELS
DIVENDRES ALGAIDINS
Amb la taula rodona titolada "Petita història
del ball de bot a Algaida" acabà el cicle d'en¬
guany dels Divendres Algaidins. L'acte va
tenir lloc a l'auditori del Casal Pere Capellà.
Des del passat mes d'octubre s'han succeït
xerrades, conferències i concerts com, per
exemple, la representació teatral "Domos" de
la Companyia Manacorina de Teatre; "Els
darres dies a Algaida" a càrrec de Caterina
Valriu; el "Concert de Nadal" de l'Orfeó
Castellitx; la conferència sobre informàtica
del doctor Llorenç Valverde i la xerrada de
Gastronomia d'Antònia Serrano.
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