
 



Davant la situació d'escassesa d'aigua,
el Govern de les Illes Balears demana a

la ciutadania la seva col·laboració:

èRentau el vostre cotxeamb un poal.

èRegau el mínim possibleels jardins.

êNo canvieu l'aiguade les piscines.

èTancau el grifó quanescureu, ensaboneu o
us raspalleu les dents.

èPosau el programaeconòmic als
electrodomèstics.

GOVERN
DE LES ILLES BALEARS



mBiaiBlI editorial

de Govern (PSOE-PSM) a revisar els imposts, com és
ara TIBI, l'impost sobre vehicles o l'impost sobre la
construcció.
Però aquest augment dels imposts ha de tenir, forçosa¬
ment, una altra implicació: la millora dels serveis muni¬
cipals, amb tots els sentits, administratius, de policia, de
neteja, etc. Perquè un dels objectius prioritaris que vol
aconseguir aquest Ajuntament és poder donar als seus
ciutadans uns serveis de qualitat i d'acord amb les neces¬
sitats reals del municipi.

Adjudicació del servei de
manteniment I explotació
de la zona esportiva es
Porrassar.

Visita de la Consellera de
Sanitat I consum. Presentació del
servei PAG mòbil.

Signatura del conveni amb la
Conselleria d'Obres Públiques,
Habitatge I Transports per declarar
zones d'Algaida I Pina I tot el nucli
de Randa com a ARI.

Junta del Consorci d'Algiles
d'Algaida acorda la perforació
d'un nou pou.

Signatura del
protrocol amb
la Conselleria
de Sanitat I
Consum per
bastir un nou

centre sanitari.

Modificado de la taxa del servei de retirada de vehicles, de
l'Impost de bens Immobles, de l'Impost sobre construccions.
Instal·lacions I obres, de l'Impost de vehicles de tracció mecànica.
Convocatòria de Beques de Formació 2000.
Projecte bàsic I d'execució de la pista pollesportiva i tennis a

la zona esportiva "Es Porrassar".
Sol·licitud al CIM del finançament de l'obra de la pista
pollesportiva I tennis.
Suspensió d'atorgament de llicències urbanístiques.
Dimissió del Regidor I Primer Tinent de Batle, Sr. Miquel
Ballester I Salas.

Modificació de crèdit per Iniciar les obres del consultori
mèdic de Randa.
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CASA DE LA VILA:
0/ del Rei, 6
Tel.: 971 12 50 76-
971 12 53 35
Fax: 971 12 50 44

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

Tel. 900 777 222
e-mall: algalda.general@bltel.es

POLICIA LOCAL D'ALGAIDA:
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: algalda@ctv.es

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

OFICINES LEADER II. Tel. 971 66 54 04

TITÜIETA RÀDIO,
EMISSORA MUNICIPAL (108 FM)

Tel. i Fax. 971 12 53 81
e-mall: radlo@tltoleta.com

Pàgina Vl/eb: www.titoleta.com

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

Tel. 971 66 80 66

BENZINERA O'ALGAIOA:
Tel. 971 66 51 47

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

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

EMPRESA DE TRANSPORTS
CALOENTEY (Autocars de línia):

Tel. 971 58 01 53

ESCOLETA PÚBLICA: Tel. 971 12 53 32

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

RECTORIA O'ALGAIOA:
Tel. 971 66 50 22

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

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

MANCOMUNITAT PLA OE MALLORCA:
Tel. 971 83 04 41

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

REVISTA ES SAIG: Tel. 971 66 50 42

APOTECARIA O'ALGAIOA:
Tel. 971 12 53 45

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

UNITAT SANITÀRIA OE PINA:
Tel. 971 12 54 78

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

BOMBERS: 085

GUÀRDIA CIVIL (URGÈNCIES): 062

URGÈNCIES INSALUO: 061
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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 0
parcialment el contingut d'a¬
questa revista.

TREBALLAM PER A MILLORAR ELS SERVEIS MUNICIPALS
Encara que el dia a dia marqui l'esdevenir d'un
Ajuntament, el mes de setembre és el punt de partida per
encarar els objectius que es volen asolir durant el proper
any. L'adjudicació de les obres de l'ampliació de s'esco¬
leta o dels vestidors de la piscina, l'aprovació i la inclu¬
sió del projecte de la pista polisportiva i la de tennis dins
el Pla d'Obres i Serveis de l'any que ve o la tramitació
final de les obres del Pla Mirall, del consultori mèdic de
Randa o del pavelló de ses Escoles, farà que, si es com¬
pleixen els terminis prevists, puguin inaugurar-se al llarg
del proper any.
Es evident que la posada en funcionament d'aquestes
noves infrastructures, que són necessàries i que indubta¬
blement milloraran les prestacions que l'Ajuntament pot
oferir als seus ciutadans, suposarà, també, un increment
de les despeses municipals.
Alhora de fer les previsions pressupostàries per al proper
exercici, és obvi que es fa necessari un augment dels
ingressos corrents per poder suportar el manteniment
d'aquestes noves instal·lacions. Això ha obligat a l'equip
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SE COMPTARÀ AMB UNA NOVA PISTA POLIESPORTIVA

APROVAT PLA D'OBRES I SERVEIS

RÈGIM PREFERENT

Ingressos inferiors a 4.825.000
subvenció del 30% fins 1.200.000

Obres de més de 5.000.000
subvenció màxima 1.800.000

RÈGIM GENERAL

Ingressos inferiors 6.250.000
Subvenció del 25% fins 1.100.000

Obres de més de 5.000.000
subvenció màxima 1.600.000

INGRESOS SUPERIORS A 6.250.000
Subvenció del 20% fins 1.000.000

ARA TOCA ARI!

Zones d'Algaida són declarades com a
ARI al Igual que zones de Pino i tot
el nucli de Randa.

El bafle d'Algaida, Jaume Jaume i
Oliver, i el representant de la
Conselleria d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports, han firmat
aquest estiu el conveni pel qual se
declaren zones ARI determinats punts
d'Algaida i Pina, així com tot el nucli
urbà de Randa.
Una vegada aprovat pel Govern Central,
que també finançarà part de les rehabi¬
litacions ARI, els interessats que esti¬
guin en zona denominada "Àrea de
Rehabilitació Integrada" podran formu¬
lar les seves peticions a l'Ajuntament
que ja ho té tot preparat per donar tota
la informació i ajudes necessàries.
La qualificació ARI suposa per les
àrees incloses un important percentat¬
ge de subvenció per als propietaris que
vulguin millorar l'estat exterior de les
seves vivendes. La finalitat és embellir
el municipi i donar suport a aquelles
zones que, probablement per la seva
antiguitat, es poden veure amb més
necessitat d'embellir les façanes i
aspecte exterior.

Les possibilitats que ofereix rebre una
subvenció ARI són:

► Algaida comptarà en un breu termini de temps amb
una nova pista poliesportiva i una altra de tennis a la
zona esportiva d'es Porrassar. Amb aquest nou projecte,
es completaran les instal·lacions esportives i piscines
situades a la zona del camp de futbol.
L'aprovació d'aquest projecte per unanimitat, es va pro¬
duir en el decurs del Ple celebrat el passat 14 de setem¬
bre a on es va decidir incluir-ho dins del Pla d'Obres i
Serveis de 2001. Això significa que el Consell de
Mallorca es farà càrrec d'una part del pressupost que
ascendeix a 21.688.332 de pessetes. El finançament del
Consell serà del 70%, 15.181.832 de pessetes, i l'apor¬

tació municipal el 30%, 6.506.500 de pessetes.
El projecte de les noves instal·lacions esportives és de
l'arquitecte Sebastià Oliver Company que contempla en
la seva feina un conjunt d'equipaments per a la pràctica
de diferents esports el més adequat possible a les neces¬
sitats dels ciutadans del municipi.
La nova pista poliesportiva i la de tennis, juntament
amb els espais esportius ja existons a Algaida, donaran
al nostre municipi un pas més de qualitat de vida per a
tots els ciutadans i ciutadanes, petits, joves i majors,
que podran disfrutar al nostre municipi del seu "hobby"
preferit, l'esport.

MIQUEL BALLESTER DIMITEIX
DEL SEU CÀRREC DE REGIDOR
Pere Salas, número 2 a les llistes del PSM-EN, serà el substitut
^ En el decurs del plenari extraordinari del passat
vint-i-un de setembre, el Regidor de l'Ajuntament i
Primer Tinent de Batle, Miquel Ballester i Salas, del
PSM-EN, va presentar la seva dimissió per motius
personals.
En la seva alocució, Miquel Ballester explicà
que actualment ha de dedicar els seus esfor¬
ços a responsabilitats familiars i professio¬
nals que li restaran temps per a poder dedi¬
car tot el temps i la intensitat que són neces¬
saris per a dur a terme la tasca de Regidor.
També va agrair el suport rebut per part del
Batle, dels regidors de tots els grups polítics i del
personal de l'Ajuntament en els gaire bé vuit
anys de fer feina al consistori. Així
mateix va manifestar la seva dispo¬
sició i col·laboració en el futur al
Batle per tot allò que pogués
ésser de profit pel municipi.

A yliit

El Batle, Jaume Jaume i Oliver, en nom de la
Corporació, va agrair-li la tasca realitzada el darrer any
a l'equip de Govern i la feina feta als anys de Regidor a
l'Ajuntament.

Mentre se realitzen tots els tràmits de comunicació a

la Junta Electoral Central i fins que no se completi
novament la Corporació amb la pressa de posses¬
sió de Pere Salas, número dos de les llistes elec¬
torals del PSM-EN, les tasques de la Presidència
de la Comissió Informativa de Cultura, Educació
i Esports s'exerciran directament des de
l'Alcaldia. Per altra banda, Erancesc Ramis i

Oliver passa a ser Primer Tinent de
Batle i membre de la Comissió

, . de Govern.
La dimissió de Miquel
Ballester no afectarà al pacte
de progrés signat entre el
PSOE i el PSM per governar
l'Ajuntament d'Algaida.

ATI
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ESPORTS

VOLEIBOL
Pròximament es farà la presentació del
Club Voleibol d'Algaida amb una festa
on s'espera comptar amb la presència
de les autoritats autonòmiques, Insu¬
lars I locals.
Durant el mes d'octubre els equips que
conformen el Club voleibol d'Algaida,
que dirigeix Andreu Gelabert, comen¬
cen la temporada.

Dins Algaida, Pina i Randa
Circulau a peu
0 en bicicleta

LA MESURA PREVENTIVA NO AFECTA A LES REFORMES

SUSPENEN PROVISIONALMENT
L'ATORGAMENT DE LLICÈNCIES
► L'Equip de Govem a l'Ajuntament d'Algaida ha pres
una de les decisions més importants per a un desenvolu¬
pament urbanístic del municipi ordenat i racional: la sus¬

pensió provisional de l'atorgament de llicències a fi i
efecte d'estudiar l'adaptació de les normes Subsidiàries
de Planejament aprovades provisionalment per l'ajunta¬
ment al març del 99 a l'acord adoptat per la Comissió
Insular d'Urbanisme al maig d'aquest any sobre l'apro¬
vació definitiva d'aquestes mateixes normes.
En definitiva, aquesta mesura vol adequar la normativa
vigent al municipi amb les marcades per la Llei de les
Directrius d'Ordenació del Territori.

Segons aquest acord, s'ba suspès l'atorgament de llicèn¬
cies de parcel·lació de terrenys i edificacions als nuclis
urbans d'Algaida, Pina i Randa. Aquesta interrupció es
perllongarà únicament per l'espai de temps que sigui
necessari fins a l'adequació de les diferents normatives:
municipal i autonòmica.

Queden excloses d'aquesta decisió les llicències de refor¬
ma, excepte aquelles que siguin equiparables a la reedifi-
cació de l'edifici i que no estiguin justificades per motius
d'urgència o suposin un significatiu increment del volum
edificat.
Com a decisió de millora per a tot el municipi i amb una
total manca de caire impositiu sinó de regularització pro¬
gressiva, la suspensió té també com a excepció les llicèn¬
cies basades en la normativa vigent que respectin les
determinacions de les normes aprovades provisionalment.
Aquesta decisió té una durada inicial d'un any des de la
seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears
(BOIB).
La mesura va ser aprovada per majoria en sessió plenària
de 14 de setembre.

L'arquitecte municipal Alna Cifre acabarà la redacció de
les normes subsidiaries, actualment s'esta revisant les
prescripcions de la comissió insular d'urbanisme.

ATLETISME
La secció d'Atletisme del Club Voleibol
d'Algaida, dirigida per Miquel Munar,
monitor nacional, ha començat el seu
rodatge, preparant les competicions
dels joves atletes amb edats compre¬
ses entre els 6 I els 15 anys.

FUTBOL
L'equip de primera regional, que
començà la temporada el 4 de setem¬
bre, segueix a les ordres de l'entrena¬
dor Miquel Jaume.
Així mateix continuen els equips dels
juvenil, cadet. Infantil, alevin, benjamin
I femení a les seves corresponets divi¬
sions.

ESCACS
El Club d'Escacs d'Algaida ha celebrat
els seus 20 anys d'existèncla. Per a
celebrar-ho se va realitzar un torneig al
Casal Pere Capellà on hl participaren
els equips de Portocolom, Porreres,
Villafranca I Algaida. El trofeu fou guan¬
yat per Villafranca, mentre que Algaida
quedà en segon lloc.
Pel que fa al torneig Infantil fins a 14
anys, el primer lloc va ser per l'algaldí
Jaume Català, d'11 anys.

GENT GRAN D'ALGAIDA

... í tots menjaren gelat
Més de 250 persones varen participar de la gelatada que
se va organitzar el 3 de setembre al pati del Casal Pere
Capellà per a tots els socis de l'Associació de la Gent
Major d'Algaida. Entre d'altres bi assistiren el President
de les Illes Balears, Francesc Anticb, els regidors
Catalina Llompart i Francesc Ramis, a més de Miquela
Salvà del Consell de Mallorca i el president de l'associa¬
ció de majors, Joan Balaguer.

Cursos de tot tipus pels padrins
A partir d'aquest mes d'octubre es duran a terme els cur¬
sos del CIM que s'impartiran a l'Associació de Persones
Majors d'Algaida. Entre d'altres opcions destaquen les
classes de ball de saló, danses del món, gimnàstica, bro¬
dats, ceràmica i cordar cadires.
Si estan interessats podeu adreçar-vos a les oficines de
l'Associació del Casal Pere Capellà. Els cursos son gra¬
tuïts.

Homenatge als majors de Pino
Els padrins de Pina majors de vuitanta anys varen rebre
un merescut homenatge el passat 26 de setembre, durant
la festa dels seus sants patrons.
El berenar fou oferit pel consistori amb la col·laboració
de la Banca March i, per un dia, els majors varen deixar
de banda els règims i els nivells de colesterol.

TENNIS
També ha començat la temporada a
l'Escola de Tennis d'Algaida a les pistes
esportives del CP Pare Pou. La monito¬
ra és Neus Marí. Es fan classes d'Inl-
clacló I perfeccionament a partir dels 4
anys.
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JOVES

BEQUES FORMACIO
Amb l'objectiu d'ajudar als joves algai-
dins a sufragar part de les despeses
que els suposa el fet d'haver-se de des¬
plaçar fora del municipi per tal d'estu¬
diar 0 dur a terme activitats formatives

pel lleure i, alhora, potenciar i incenti¬
var la seva formació i el seu desenvolu¬

pament, la regidoría de Joventut de
l'Ajuntament d'Algaida promou les
Beques de Formació per l'any 2000.
La partida destinada a aquest concepte
són 500.000 pts. La meitat de l'import
de la beca serà entregat en el moment
de la seva concessió, i la resta i des¬
prés de justificar i presentar la memò¬
ria de l'activitat o del curs.

El termini de presentació de sol·licituds
acaba el 30 de novembre al registre
general de l'Ajuntament.

SUBVENCIONS MUSICA
L'Ajuntament i la Banda de Música han
signat un conveni de col·laboració on
el consistori subvenciona el 50% de les
mensualitats dels estudis d'instruments
de vent-metall i la banda proporciona
de franc l'instrument durant el primer
any.
El curs 2000-2001 compta amb 111
alumnes. Entre les assignatures cal
destacar la novetat de Llenguatge
Musical per a adults, el trombó i la •
tuba.

CASAL DE JOVES
Des d'ara el grup excursionista del
Casal de Joves farà una sortida al mes.

A la primera, trenta joves anaren al
Torrent de Paréis. La segona fou a la
Costera.
Una altre activitat que oferirà dins el
mes d'octubre és un curs de reflexolo-
gia i massatges i, pròximament, cursos
de fotografia, de fer senalles, de fer I
emprar fones, de tir amb arc, d'orienta¬
ció i cartografia i un cicle de cinema.
El Casal de Joves ofereix serveis com:

Borsa de Voluntaris, suport a intercan¬
vis juvenils, assessoria per associa¬
cions, casal d'entitats de dinamització
sociocultural, punt verd de reciclatge,
club viatger.
Està obert els divendres de 16 a 20
hores i els dissabtes d'11 a 13, de 16 a
20 i de 22 a mitjanit.

EL COST INICIAL SERÀ DE 98 MILIONS DE PESETES

EN BREU NOVA UNITAT SANITÀRIA

La Consellera de Sanitat i Consum, Aino Solom I el Botle d'Algaida, en el moment de la signatura del conveni.

► Gràcies al protocol general signat entre la Conselleria
de Sanitat i Consum i l'Ajuntament d'Algaida, en poc

temps el nostre municipi comptarà amb una nova unitat
sanitària amb un cost inicial de noranta-vuit milions de

pessetes.
Aquesta unitat sanitària tindrà la seva seu al carrer Joan
Alcover, el que era l'antiga cambra agrària local,
actualment propietat de l'Ajuntament i a l'edifici que
l'IBAVI cedirà al consistori.

Apart dels serveis sanitaris, també se comptaràn amb
serveis d'acció social, per la qual cosa ja s'han iniciat
les converses amb la Conselleria de Benestar Social.

Així, una part del finançament correspondrà a aquesta

conselleria, mentre que la resta està pendent de la
redacció definitiva del projecte per a determinar el per¬
centatge que haurà d'aportar la Conselleria de Sanitat i
Consum i l'Ajuntament.

Per altra banda, cal recordar que Llucmajor-Algaida ha
estat declarada zona d'experiència pilot per a la presta¬
ció del servei de PAC mòbil, on el metge es desplaça a
domicili, sempre que les característiques del malalt o
l'urgència del cas, ho facin necessari. Aquest servei es

pot sol·licitar al telèfon d'urgències de l'Insalud 061.

EL CONSELLER A L'ESCOLA

► La necessitat d'estudiar l'ampliació del Col·legi
Públic Pare Pou degut a la saturació d'alumnes a les
aules d'educació infantil, que ha provocat el desdobla¬
ment de les aules; la manca d'aules per impartir assig¬
natures de característiques especials (música, laboratori,
músicas...) fou la conclusió a la que es va arribar a la
reunió que mantingueren el Conseller d'Educació i
Cultura, Damià Pons; el Director General de
Planificació i Centres, Jaume Gual; el Batle d'Algaida,
membres de l'equip de Govern del consistori i el direc¬

tor del col·legi, Gabriel Vich, acompanyat de l'equip
directiu i del claustre de professors.
Després de la reunió on se plantejaren les mancances de
les infrastructures, es va decidir realitzar una reunió
conjunta entre els tècnics de la conselleria, l'equip
directiu del centre i l'arquitecte municipal per estudiar
les possibilitats d'ampliació del C.P. Pare Pou.
Per altra banda, ja s'han adjudicat les obres d'ampliació
de rescoleta municipal, incloses dins el Pla d'Obres i
Serveis de l'any 2000.

El Conseller es reuní amb l'equip directiu del CP Pare Pou
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Pli ESTRATÈGIC
DE CULTURA
L'elaboració d'un pia estratègic de la
cultura que permeti optimitzar l'acció
política de l'ajuntament en aquesta àrea
i amb l'intenció de garantir l'accés de
tothom, i en les millors condicions, a la
cultura, és un dels primers projectes
del nou regidor d'Educació, Cultura i
Esports de l'Ajuntament d'Algaida, Pere
Salas.

Aquest pla vol ser una reflexió sistemà¬
tica sobre el futur cultural de la vila a

mig i llarg termini. La seva elaboració
serà una tasca col·lectiva, promoguda
per l'Ajuntament, amb la col·laboració
dels tècnics culturals i sectors actius
del municipi, especialment de les enti¬
tats i associacions, i consistirà mb
debatre, analitzar, planificar, organitzar i
estimular l'activitat cultural i millorar
les accions de govern en aquesta àrea.

TORNEN ELS
DIVENDRES ALGAIDINS
Amb el títol genèric "De la pinya a la
coca-cola" arriba una nova edició dels
Divendres Algaidins que, enguany, gira¬
ran al voltant del debat entre identitat i

globalització.
El darrer divendres de cada mes i fins
el proper mes de maig l'atenció dels
Divendres Algaidins se centraran en el
coneixement del medi i la gent de la
nostra àrea cultural i lingüística.
El programa està dissenyat per la regi¬
doría d'Educació, Cultura i Esports de
l'Ajuntament d'Algaida.

CIRCUMVALIACIO
El tràfic dintre del nucli urbà d'Algaida
és un problema greu. El nou Pla de
Carreteres del Govern no contempla la
variant de la carretera de Llucmajor a
Algaida per a no considerar-se una
obra prioritària, segons la Conselleria
d'Obres,Públiques.
Com a solució alternativa a les variants,
s'ha plantejat la possibilitat de realitzar
convenis entre els ajuntaments afectats
per tal de fer una circumval·lació, que
sigui propera al nucli urbà i que seria
finançada íntegrament pel Govern,
mentre que la. redacció, gestió i execu¬
ció estaria a càrrec de l'Ajuntament.
En concret la proposta de
circumval·lació se realitzarà a la zona

est del municipi.
El plànol topogràfic i la viabilitat del
projecte s'estat redactant per tècnics
en la matèria, mesurant els diferents
indrets de la zona i, en cas d'arribar a
un acord entre la conselleria i

l'Ajuntament, se redactarà un projecte
que serà exposat públicament per a la
presentació d'al·legacions.
Durant el mes de setembre la
Conselleria d'Obres Públiques esta rea¬
litzant les obres per millorar la rotonda
d'Algaida a la carretera de Manacor.

Els més menuts comencen a fer nous amics a lo guarderia municipal

► L'associació de mares i pares (AMPA) del col.legi
Públic Pare Pou amb la col·laboració de l'Ajuntament
d'Algaida volen convertir en tota una realitat el projecte
de tenir a Algaida una guarderia d'infants.
En principi el servei començarà a les set i mitja del matí,
tenint esment dels menuts fins l'inici de les classes.
L'entitat encarregada de gestionar la guarderia serà
l'AMPA.

En acabar d'estructurar el servei i conèixer el nombre
d'infants que estaran inscrits, està previst convocar als
pares interessats per a oferir-lis tota la informació.
Nova educadora
Catalina Amengual Bibiloni és la nova educadora infan¬
til, després d'aprovar l'oposició convocada el passat 10
de setembre, per a cobrir la plaça a l'escoleta municipal
degut a l'excedència de Maria Arbona Roca.

SOLIDARITAT
^ Els algaidins hem estat cridats a tenir una especial
cura en el consum de l'aigua especialment aquest passat
estiu, un dels més preocupants de la dècada per la situa¬
ció de sequera que s'ha viscut a tota l'illa de Mallorca.
Ara és doncs, moment d'agrair la col·laboració dels ciu¬
tadans i ciutadanes del municipi que, amb el nostre
esforç, bem aconseguit que no s'hagin produït proble¬
mes greus gràcies a la rigurositat i consciència en el
consum del líquit element.
Aquest ha estat un exercici de solidaritat comú el qual
mai no s'ha d'oblidar que ara es veu completat amb l'a¬
provació del projecte de perforació d'un pou nou a
Algaida.
El Consorci d'Aigües d'Algaida, que va prende aquesta
decisió, ha fet una important feina de recerca del millor
emplaçament per aquest pou. Una vegada posat en
marxa, l'antic pou municipal podrà descansar i recupe¬
rar en un temps el nivel d'aqüífers correcte.
Ara que ja està enllestit el projecte, tots sóm conscients
del seu benefici però no podem oblidar que nosaltres,
els nostres costums i els nostres hàbits, són fonamentals
per a controlar un dels recursos naturals més escasos.
Gràcies a tots i...enhorabona, Algaida!!

EL NOU SERVEI HA COMENÇAT EL MES D'OCTUBRE

ALGAIDA JA TÉ GUARDERIA

AIGUA I
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PROGRAMACIÓ
TITOIETA RÀDIO

Després de l'estiu, Títoieta Ràdio (108 FM),
reprèn la seva programació amb programes
ja coneguts de tots i nous programes de
continguts variats.

DILLUNS: De 21 a 22 h. Trash i trons

DIMARTS: De 22:30 a 23:30 h.
El crit de la papallona

DIVENDRES: De 22 a 23:30 h. lot queavy
DISSABTE: D'il a 13 h. Bon dia, Algaida

De 14 a 15 h.
Per què ser què?
De 15 a 16 h. No tenim nom

De 17 a 18 h. Rock'al'màxim
De 18 a 19 h. No volem ser

De 19 a 20:30 h.

Boogie Woogie Country Girl
De 20:30 a 22 h.
Enemic interior

DIUMENGE: De 17 a 18:30 h.
El equipo A

La programació de Titoieta Ràdio, se com¬
plementarà amb connexions amb GOM
Ràdio, s'ha presentat a la Fira d'Algaida, a
l'estand de l'Espai Algaida.

SETMANA DE LES
MATEMÀTIQUES
L'any 2000 és l'Any Internacional de les
Matemàtiques. Per a conèixer una mica més
les ciències exactes, que per a molts estu¬
diants és un òs mal de mastegar,
l'Ajuntament organitzarà durant el mes de
novembre una setmana dedicada a les mate¬

màtiques i adreçada, bàsicament, als joves
que actualment estudien aquesta assignatura
a l'escola i a l'institut.

PLANETARI VIATGER
El món dels estels arriba al nostre municipi.
Des del 30 d'octubre i fins l'li de novembre
se podrà visitar la cúpula del Planetari
Viatger. Allà es poden veure els estels, el
pas gradual del dia a la nit, la percepció del
moviment aparent de rotació del firmament,
la identificació de les constel·lacions, el
coneixement dels planetes, del sol, de la llu¬
nes i les seves fases, les estacions...
El Planetari Viatger és una activitat organit¬
zada i subvencionada per la Fundació 'La
Caixa' oberta a tothom i gratuïta.

BENEDICCIÓ FRESCS PARROQUIA DE PINA
Coincidint amb la festa dels sants patrons de
Pina, Cosme i Damià, el passat 26 de setem¬
bre, en el decurs d'una missa presidida pel
Bisbe de Mallorca, Monsenyor Teodor
Úbeda, es varen baneir les obres de la res¬
tauració dels frescs del temple parroquial.
A l'acte hi foren presents el President de les
Illes Balears, Francesc Antich; la Delegada

del Govern, Catalina Cirer; la Vicepresidenta
del CIM, M- Antònia Vadell; el Batle
d'Algaida, el Batle de Pina i altres membres
del consistori.
Les obres de restauració de les pintures han
estat finançades per diverses institucions.
L'aportació de l'Ajurntament d'Algaida haurà
estat d'un milió de pessetes.

CAMPANYA D'AJUDA A HUMACHUCO
Una comissió especial de la Parròquia
Solidària d'Algaida ha iniciat una campanya
de solidaritat amb la comunitat
d'Humachuco (Perú).
Per a començar s'ha organitzat un sorteig
d'una bicileta de muntanya i un lot de pro¬
ductes de congelació d'una coneguda marca
comercial.

Les paparetes amb quatre números ja són a
la venda per cinc centes pessetes. El sorteig
es tarà en combinació amb les quatre darre¬
res xifres del cupó de l'ONCE del dia 3 de
novembre.
Totes les aportacions seran destinades ínte¬
grament a les persones 1 tamílies-necessita-
des de la regió peruana d'Flumachuco.

XIII FESTIVAL INT. DE MUSICA CLASSICA DE CURA
El Festival Internacional de Música Clàssica
de Cura Pla de Mallorca arribà a la seva tret¬
zena edició. Al llarg de l'estiu s'ha pogut
gaudir d'actuacions de gran nivell.
En concret a Algaida poguerem fruir de l'ac¬
tuació d'Ernesto Bitetti i l'Orquestra Simfònica
de Balears 'Ciutat de Palma', que foren els
encarregats d'encetar el programa de con¬
certs. I es tancà amb l'actuació del Quartet de
Virtuosos de Moscou al Santuari de Cura.
El Festival ha estat organitzat per la
Mancomunitat del Pla de Mallorca amb la

col·laboració del Govern de les Illes Balears,
Consell de mallorca, Ibatur, Fundació
Pública de les Balears per a la Música, Sa
Nostra i La Caixa.
A la fotografia, d'esquerra a dreta, Joan
Sastre, Batle de Porreres i Delegat de Cultura
de la Mancomunitat; Jaume Jaume, Batle
d'Algaida i Vicepresident de la
Mancomunitat substituint al President, Joan
Font; el guitarrista, Ernesto Bitetti i M-
Antònia Vadell, Vicepresidenta del CIM, en
un moment de la presentació.

FIRA D'ALGAIDA 2000
Divendres, 13 d'octubre
- II Fumada lenta en pipa a les 21 h.

Lloc: Cafè de sa Plaça
Organitza Club de Pipers d'Algaida
amb el suport de l'Ajuntament.

Dissabte, 14 d'octubre
-Fira tradicional, a la plaça

i als carrers adjacents
- Exposició "Aromes i gusts", al local social

de la OCB (Carrer del Bisbe, 4)
a partir de lesllh.

- Suspesa la Mostra d'animals per la
Conselleria d'Agricultura i Pesca degut a
la malaltia de la llengua blava.

- Exposició de romanes, pesos i mesures
a càrrec de Sebastià Rigo al pati del
Casal Pere Capellà.

- Espai Algaida. Mostra de l'empenta i
creativitat de persones, col·lectius, entitats
i empreses del municipi. Exposició i
venda de productes al carrer A. Maura.

- Fireta Alternativa. Mostra d'iniciatives
humanitàries, culturals i de protecció del
medi ambient. Exposició i venda de
productes alternatius i per a un consum
responsable al carrer Anselm Turmeda.

- Exposició sobre les activitats
al Casal de Joves.

- Jocs i entreteniments per a nins i nines
a les 17:30 h. amb el grup d'esplai Burot
d'Algaida a sa Plaça.

- Ballada popular a sa Plaça a les 21:30 h.
amb el Grup de Música i Ball de Sant
Lluís (Menorca) i Carumbau (Mallorca).
Organitza Escola de Ball Es Celler amb el
suport de l'Ajuntament d'Algaida.

Casal de Joves

ESCOLA D'ADULTS
Tot i que la matriculació i informació de la
Oferta Educativa de Persones Adultes de la
Mancomunitat del Pla de Mallorca pel curs
2000-2001 ha acabat, us intormam que la
matrícula restarà oberta per a tots els inte¬
ressats fins el 31 de desembre a la
Biblioteca Municipal-Punt d'Informació
Juvenil de l'Ajuntament. Oasal Pere Capellà.
Carrer des Cavallers, 22. Telèfon i tax: 971
665 679


